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 Å FIK KRIGSSEJLERNE ENDELIG DERES
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M
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KOMMENTAR: PLASTIKFORURENING
KRÆVER ET HAV AF LØSNINGER

Rundt 300 søkadetter plus stabe fra søofficersskolerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige deltog
fra den 16. til den 20. august i Nordisk Kadetstævne 2017. Stævnet foregik på Bornholm med Rønne
og Almegårds Kaserne som primært omdrejningspunkt. – De mange kadetter ankom til øen om bord
på deres respektive landes skolefartøjer, siger orlogskaptajn Claus Fischer-Knudsen, studieleder på
Søværnets Officersskole. – Vi brugte vores fire skoleenheder THYRA, SVANEN, ERTHOLM og ALHOLM. Fra
Sverige var det skolefartøjet ARGO. Finland sendte minelæggeren UUSIMAA, mens de norske kadetter
sammen med 10 kadetkolleger fra Italien ankom om bord på de to patruljebåde NORDNES og KVARVEN
samt den 3-mastede bark STATSRAAD LEHMKUHL. På søkadet sergent Kristian Ravns flotte billede ses de
danske kadetter i front ved paraden gennem Rønne.
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KOMMENTAR

Plastikforurening kræver et hav af løsninger
Af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
Foto: Claus Bjørn
Min indledning er desværre klar. Plastikforurening er et alvorligt globalt
problem, som vi ikke får løst foreløbig.
Det er ikke én løsning, men et hav af
løsninger, der skal til.
Noget af det plastaffald, der findes i
danske farvande, flyder hertil fra udlandet, men en del af det stammer også
fra os selv, og det skal vi tage ansvar for.
Derfor er regeringen på vej med en ny
kampagne, der skal oplyse brugerne af
havet – blandt andre fiskere, lystsejlere
og strandgæster – om problemerne med
affaldet.
Jeg må også fremhæve initiativet Havmiljøvogterne, hvor nu næsten 20.000
danskere holder øje med affald og forurening i havet. Det er en imponerende
frivillig indsats drevet af Forsvaret, hvor
helt almindelige mennesker har meldt
deres både, kites, kajakker og lignende
under en særlig vimpel som ambassadører for et rent havmiljø og endda hjælper
med at samle affald op.
Det er min overbevisning, at der er et

PERSONALIA
Kommandør Søren Thinggaard Larsen
forlod den 15. august 2017 stillingen
som Chef Søværnets Officersskole. Samme dag tiltrådte han stillingen som chef
Søværnets Taktiske Stab med tillagt grad
af flotilleadmiral.
Orlogskaptajn Martin Gjerrild er den
16. august 2017 udnævnt til kommandørkaptajn og chef for Søværnets Overvågningshed.
Danmarks Marineforening´s Landsnæstformand Søren Konradsen modtog ved
Søværnets Jubilarstævne på Nyholm den
27. august 2017 Hjemmeværnets Fortjensttegn.
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oprigtigt ønske i befolkningen om at
sikre rent hav omkring Danmark. På
verdensplan er forureningen fra Danmark dog kun en dråbe i havet – langt
under 1 % af den globale udledning af
plastik til havene stammer fra Danmark.
Derfor er der brug for endnu større fokus på det internationale arbejde, hvis vi
skal komme plastikforureningen til livs.
Vi er allerede med til at sætte fokus på
problemet i både Norden, EU og FN.
Blandt andet har vi givet håndslag med
de andre nordiske lande om at gøre en
fælles indsats for at få den marine plastikforurening frem på den globale
dagsorden, og vi har bidraget til FN’s
#CleanSeas-kampagne. I EU arbejder vi
for cirkulær økonomi ved at fremme et
marked for genbrug af plast og stimulere
design med henblik på genbrug.
Jeg er med andre ord helt opmærksom
på den kæmpe udfordring, som plastikforureningen i havene udgør – og vi arbejder på mange fronter for at bekæmpe
og minimere den. Men det betyder ikke,
at vi ikke kan gøre mere.

Når Europa-Kommissionen inden nytår
forventes at fremlægge en plastikstrategi for EU, vil jeg indkalde partierne
i Folketinget til forhandlinger, der skal
sikre en samlet dansk indsats med en ny
national strategi mod plastikforurening.
Vi skal ikke acceptere, at plastik ødelægger vores have.

LEDER

Vi bør alle være havmiljøvogtere
Plastik er en fantastisk opfindelse, der er til uvurderlig gavn for
klodens cirka 7 mia. mennesker. Men det kunstige produkt er på
den lange bane samtidig en tikkende bombe i forhold til alt levende på jorden og dermed et globalt problem, der er ved at udvikle
sig til vor tids asbest- og freonkatastrofe.
Som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skriver i rubrikken Kommentar, kræver plastikforureningen et hav af løsninger.
Vi har alle set, hvordan plastikaffald skyller op på vores strande.
Hvert år samler frivillige og kommunalt beredskab tonsvis af affald op ved kysterne og får det destrueret. Og godt for det.
Men det altoverskyggende problem i forhold til plastikforureningen
er de enorme områder af plastiksuppe, de såkaldte plastikøer, der af
strømmen samles i bestemte områder i verdenshavene. Det største
område ligger midt i det Nordlige Stillehav, hvor plastiksuppen er
på størrelse med Texas eller 15 gange større end Danmark.

Der er også områder med mikroplastik, hvor plastikken er blevet
nedbrudt gennem de sidste mange år, og det danner mikroskopiske
partikler, som dyrene desværre indtager. På den baggrund mener
forskere, at plastiksuppen kan være usund for mennesker. Dette fordi plastiksuppen til sidst kan spises og filtreres af plankton. Hermed
ender det i fødekæden og kan i sidste ende havne på vores spisebord.
Over 80% af plastikaffaldet, der for eksempelvis EU’s vedkommende udgør over 8 mia. plastikposer om året, ender i første omgang på havbunden og er dermed umuligt at bjærge. Derfor skal vi
forhindre, at plastikken overhovedet havner i havene.
I 2006 gik Forsvaret og Beredskabet aktivt ind i en forebyggende
kampagne for at forhindre miljøsvineri i danske farvende. Det bør
vi alle støtte op om ved kontinuerligt at agere som havmiljøvogtere gennem vores daglige gøren og laden.
Morten
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KABYSSEN
Rundt omkring i Danmarks Marineforenings 75 lokalafdelinger arbejder en række kokke og hovmestre hårdt for at tilpasse forplejningen
til afdelingsarrangementerne, så de falder i medlemmernes smag. Her på redaktionen får vi løbende information om arrangementer i
marinestuerne, hvor kabyssen har serveret gode og velsmagende retter - ofte baseret på lokalområdets gode råvarer. På den baggrund vil vi i
denne rubrik i de kommende udgaver lade forskellige lokalafdelingers kabyshold fortælle om, hvad der i deres afdeling gør mest lykke under
skafningerne. Vi lægger ud med Hans Rasmussen, chefkok i Fanø Marineforening, der fortæller om den klassiske egnsret bakskuld.

Bakskuld
Bakskuld er en ising, som er blevet
konserveret på gammeldags manér ved
saltning, tørring og røgning. Bakskuld er
en vestjysk specialitet. Jeg tror, at den er fra
Fanø, men den har efterhånden taget turen
op langs vestkysten helt op til Skagen.
Det er en meget enkel ret, og der er ikke
meget tilbehør på tallerkenen. Men de
få ting, der er, skal være tiptop. En god
bakskuld er fed indeni og sprød udenpå, og
så er den lige tilpas røget. Rugbrødet skal
være hjemmebagt. Smørret skal være køligt
og dansk. Grevefedt er også velegnet.
Råvarer til den traditionelle
servering:
•
Bakskuld – saltet tørret
(måske røget) ising
• Løg skåret i skiver
• Godt groft rugbrød
• Fedt
• Salt
• Smør
• Eventuelt citroner
til citronbåde

	Foto: Hans Novrup

Tilberedning:
Fisken flås og steges i smør på en pande.
Løgringene steges med. Retten serveres på
et stykke godt groft rugbrød smurt med
fedt eller smør og drysses med salt.
Tips til luksusudgaven af bakskuld:
Man tager et stykke stanniol og lægger en
røget bakskuld uden skind og finner på det.
Så lægger man en stor klat smør på fisken,
og drysser med purløg. Stanniolen lukkes,

så væden bliver ved fisken. Pakken varmes
i ovn ved 200 grader i ca. 10 minutter.
Fisken serveres i pakken på en tallerken.
Til begge serveringer kan man drikke ren
snaps eller kaffepunch. Øl kan også bruges.
Hans Rasmussen.
Chefkok, Fanø Marineforening.
Velbekomme

BØGER OG PUBLIKATIONER

Det hemmelige Bornholm
”Mens resten af Danmark fejrede befrielsen i maj 1945, blev
Bornholm bombet af russerne. I Det hemmelige Bornholm fortæller journalist og forfatter Øjvind Kyrø et stykke spændende
Danmarkshistorie, som de færreste danskere i dag kender til, men
som bornholmerne ikke har glemt.”
Således indleder forlaget Peoples Press deres presseinfo omkring bogen
Det hemmelige Bornholm, der kom på gaden medio september 2017.
I bogen gennemgår forfatteren, hvordan bornholmerne tog sagen i egen
hånd. Øboerne var Den Kolde Krigs førstehåndsvidner. Hvis russerne
kom, forventede bornholmerne ingen hjælp fra det øvrige Danmark.

DET HEMMELIGE
BORNHOLM
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Kloge af skade efter århundreders besættelse af svenskere, tyskere og senest russere, mobiliserede bornholmerne i hemmelighed nødhospitaler, rationeringskort,
våben, ammunition og mundering til
brug under den næste besættelse.
En hurtig gennemgang af bogen viser, at det er en bog, som alle historieinteresserede danskere bør have på
bogreolen.

Udgivet af forlaget Peoples Press.
Skrevet af journalist og forfatter Øjvind
Kyrø

256 sider med mange foto og illustrationer.
Vejledende pris kr. 299,95
ISBN: 978-87-7159-033-3

BØGER OG PUBLIKATIONER

Bevogtningsfartøjerne af
Daphne-klassen
Rækken af informative og retvisende numeriske skrifter under fællesnævneren ”Flådens skibe” er nu kommer til nummer 14. Her
beskriver forlægger og forfatter Tom Wismann samt redaktionsmedlem Lars Jordt historikken omkring bevogtningsfartøjerne af
Daphne-klassen, der igennem 30 år opretholdt farvandsovervågningen af de danske farvande. I forordet fortæller Tom Wismann,
at han, siden han som 15-årig i 1969 var i erhvervspraktik om
bord på HAVFRUEN, altid har haft et godt øje til enhederne i
Daphne-klassen.
– Jeg kom til at opleve både farvandsovervågning, forlægning til
Issefjorden for natøvelse med Søværnets Frømandskorps samt
dagligdag med vedligehold af fartøjet i Stubbekøbing, hvor HAVFRUEN havde station.

BEVOGTNINGSFARTØJERNE AF
DAPHNE-KLASSEN
Redaktion: Lars Jordt og Tom Wismann
Udgivelse: Steel & Stone Publishing
Format 21x30 cm. Paperback.

Et kort vue over skibenes historie fortæller, at ud over farvandsovervågningen i fredstid
kunne skibene under krigsforhold i begrænset omfang anvendes til antiubådskrigsførelse og minelægning. Som skolefartøjer for søkadetter var
DAPHNE og DRYADEN i
1963 sammen med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN formeret i en skoledeling, der var så langt hjemmefra som Casablanca i Marokko.
Kan anbefales som faglæsestof i marinestuerne.

48 sider med mange foto og tegninger.
Herudover indeholder skriftet en udførlig liste over samtlige chefer i de ni enheder i Daphne-klassens kommandotid
i Søværnet.
Pris fra forlaget kr. 110,00 + forsendelse.
Salg og distribution:

Steel & Stone Publishing
Roret 89 - 3070 Snekkersten
Telefon: 22872029.
E-mail: twismann@gmail.com
Site: www.flaadensskibe.dk
ISBN: 978-87-998235-3-6
EAN: 9788799823536

Øgenavne i Søværnet
Kurt Lundholm Christoffersen har på eget forlag udgivet publikationen Øgenavne i Søværnet. Med udgangspunkt fra barndommens miljø i Skagen, hvor alle ifølge forfatteren havde et øgenavn,
samt en karriere i Søværnet og handelsflåden har han samlet en
række morsomme hændelser og fortællinger, der endte med, at
personen efterfølgende fik tildelt et øgenavn.
Disse øgenavne, kælenavne og tilnavne skal ses med et glimt i
øjet, og de fleste, der fik dem tildelt, opfattede dem da for det
meste også positivt, blandt andet fordi humor i Søværnet altid har

ØGENAVNE
I SØVÆRNET
Skrevet af Kurt Lundholm Christoffersen

været udpræget. Således gav man
indtil for få år siden officererne
bedømmelse i humor.
Materialet til bogen er indsamlet
blandt tidligere ansatte i Søværnet, som herunder har oplyst
om egne øge-, kæle- og tilnavne
samt kendte kollegers navne og
de bagvedliggende historier.

Udgivet af Brunlynget Bogforlag
Cover og illustration: Kurt Lundholm
Christoffersen og
Per Henrik Kolbro Nielsen

Pris kr. 199,75
Kan købes på www.brunlynget.dk
og hos alle boghandlere.
ISBN: 978-87-996563-8-7

APROPOS
…Ifølge havnebladet ”Reportagen of Aarhus” har havnen og byen nu endelig en ny
færgeterminal i sigte. Terminalen skal stå
færdig i 2020. Aarhus havns nuværende

færgeterminal er efterhånden den eneste
tilbageværende terminal i den bynære del
af byen. Samtidig har der aldrig været
transporteret flere personer og personbiler

med Molslinjens færger, så man kan måske
sige, at det er med rettidig omhu, at der
nu bliver taget hul på byggeriet af en ny
færgeterminal…
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Rederihovedkontor flyttes fra Rønne til
Svendborg
Rederiet Færgen nedjusterer administrationsmandskabet fra 80 til ca. 20 personer, der samtidig
skal forlægges fra bornholmske Rønne til fynske Svendborg.
Den kraftige åreladning på rutenettet
med tabet af færgefarten til og fra Bornholm får ledelsen i Rederiet Færgen til
at rykke teltpælene til administrationsbygningen op og åbne nyt rederikontor
i Svendborg.
– Det giver jo selvsagt ingen mening at
blive i Rønne, så valget af Svendborg gi-

ver god mening i lyset af vores tilbageværende ruter, forklarer adm. direktør John
Steen-Mikkelsen til fagtidsskriftet Søfart.
John Steen-Mikkelsen er også af den formening, at der er god mulighed for at rekruttere nye og kompetente folk på Fyn i
tilfælde af, at personalet i Rønne ikke fin-

der det attraktivt at flytte til det sydfynske.
I forbindelse med tabet af trafikken på
Bornholm har rederiet sat den tonnage,
der betjener ruten, til salg. To enheder
er solgt. De resterende to færger, ro/paxfærgen ”Hammerode” og hurtigfærgen
”Villum Clausen” er stadig på salgslisten.

EU-oplæg truer de små havne og det
kystnære fiskeri
ØSTERSØEN: Stor fare for at fiskerne ikke overlever 2018, hvis EU’s ministre vælger at se bort fra
socioøkonomiske hensyn.
Af René Dandanell, Fiskeri Tidende
Hvis EU-Kommissionens oplæg til
TAC for den vestlige Østersø i 2018
bliver vedtaget af ministrene i oktober,
er udsigterne for det kystnære fiskeri
i de indre farvande for alvor dystre.
Faktisk er de så skræmmende, at Kim
Kær Hansen, næstformand i Danmarks
Fiskeriforening og formand for Klintholm Havns Fiskeriforening, ikke tror,
at mange vil kunne overleve i 2018.
– Vi er indtil nu kommet igennem
smertensåret i år på lykke og fromme,
men året er ikke ovre endnu. Med dette
oplæg bliver det rigtig svært at bevare
troen på fremtiden. Jeg kan slet ikke
overskue, hvordan man skal få de små
samfund til at hænge sammen. Og de
hjemhørende fiskere, som har hele deres
årsindkomst i den vestlige Østersø, kan
jeg slet ikke se komme igennem 2018,
hvis der ikke sker en drastisk ændring
og holdning til EU-Kommissionens oplæg, siger Kim Kær Hansen, der også
nævner, at den foreslåede lukning på 8
uger skal fjernes.
– Det er virkelig noget, man kan mærke
i fiskeriet, pointerer han.
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SÅR TVIVL OM ICES
Han undrer sig gevaldigt over, at EUKommissionen har set bort fra ICES’
rådgivning om en lille stigning til 6.066
tons i 2018. Faktisk er der kun ét sted,
hvor ICES’ rådgivning følges, og derfor
mener Kim Kær Hansen, at EU-Kommissionen må kigge på, om de råd, som
ICES bidrager med, virkelig er nødvendige.
– Vi lægger os som organisation langt
hen ad vejen op ad ICES’ rådgivning.
Hvorfor gør EU-Kommmissionen ikke
også det? Der er åbenbart nogle bedre
videnskabsfolk ansat i EU end hos
ICES, konstaterer Kim Kær Hansen.
SOCIOØKONOMISKE HENSYN
Han er dybt frustreret over, at EUKommissionen åbenbart ikke har lyttet til de mange argumenter og input,
de har fået de sidste par år både fra
borgmestre i de områder, der er berørt, men også fra Danmarks Fiskeriforening, Østersø AC’en og andre organisationer.
– Man har tilsidesat alle socioøkonomi-

ske bekymringer, der er blevet tilkendegivet, siger Kim Kær Hansen og peger
på, at der var en delegation af borgmestre i Bruxelles, og at der var besøg
i Kerteminde af DG Mares direktør.
Alt det har åbenbart prellet af på EUKommisionen. Hvis ikke der ændres i
oplægget, så der trods alt sker en lille
stigning, så frygter Kim Kær Hansen for
de tilbageværende fiskeres eksistens.
– Hvis ikke der kommer en stigning, så
skal vi finde ud af, hvad man så vil fra
dansk side. For lukker fiskeriet, så er det
endegyldigt slut, siger han.
Derfor håber han også, at Karen Ellemann vil fortsætte det arbejde, som
den tidligere minister igangsatte overfor
BaltFish.
– Jeg håber, at hun bringer vores bekymringer videre, hvis man følger EUKommissionens oplæg, siger Kim Kær
Hansen, der er klar til at bruge en del
energi i den kommende tid for at få
ændret oplægget, så der i 2018 kan fiskes på en lidt større kvote i den vestlige
Østersø.

LANDSLEDELSEN

Klart svar på medlemsundersøgelse
Efter anmodning fra landsbestyrelsen har
Kommunikations- og PR-udvalget foretaget en retvisende afklarende undersøgelse
af, om medlemmerne på den lange bane
ville kunne nøjes med at læse Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog”
som e-magasin.
Med kun 18 respondenter, der har oplyst,
at de ville kunne nøjes med e-magasinet,
er der belæg for at fastslå, at medlemmerne
vægter leveringen af medlemstidsskriftets
printudgave høj. De 18 respondenter er
ud af medlemsgruppen på 8.868.

FIRE PLATFORME
Danmarks Marineforenings medieplatforme
omfatter fire formater. Hovedmediet, Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog”, der siden 1913 er udkommet i den
traditionelle trykudgave, blev for nogle år
siden udvidet, så det også udkommer som emagasin. E-magasinet er typisk lagt på sitet
www.marineforeningen.dk cirka 14 dage før
trykudgaven, der i ca. 11.000 eksemplarer
udsendes til medlemmer og øvrige modtagere
i Danmark og udlandet. Marineforeningen
Tidsskriftet ”Under Dannebrog” har et anslået læser-/brugertal på små 50.000 pr. udgave.

Ud over e-magasinet informerer og oplyser
Danmarks Marineforening også gennem
nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook.
HELT EKSTRAORDINÆRT ARKIV
Primo 2016 blev alle udgaver af ”Under
Dannebrog” siden et specialudgivet julehæfte fra 1912 digitaliseret, så de nu
kan læses som e-udgaver på sitet www.
marineforeningen.dk/tidsskriftet-underdannebrog/arkiv-1913-2013. Dette tiltag
er unikt i mediebranchen og fik på den
baggrund stor ros fra flere offentlige myndigheder og institutioner.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Rønne værtsby for Nordisk Kadetstævne
Regionskommune Bornholm var 16. til 20. august 2017 vært for Nordisk Kadetstævne 2017
(NOKA17), hvor søkadetter fra fire af de fem nordiske lande dystede i mange udfordrende og alternative sportslige discipliner.
Der stod Norge på alle discipliner på nær
én, da kommende søofficerer fra Norge,
Danmark, Sverige og Finland kæmpede
mod hinanden i maritim femkamp, fodbold, tovtrækning, svømning, cross country/terrænløb, volleyball og sidst, men ikke
mindst viking challenge; en disciplin, hvor

værtsnationen hvert år bestemmer sammensætningen af udfordringerne. I år stod
viking challenge på længdekast med sandsæk, kongespil og hovedudfordringen, der
bestod i, at kadetterne skulle pumpe en
gummibåd op med mund og én pumpe
pr. hold. Dernæst skulle båden sejles ud

	Svenske HMS ARGO ved kaj i Rønne. Agter for ARGO skimtes de to danske skolesejlskibe THYRA
og SVANEN samt skolefartøjet ERTHOLM.

til nogle bøjer, hvor der var monteret en
vægt, som skulle trækkes op og bringes
sikkert tilbage i havn. Alt sammen på tid.
Ud over de mange krævende sportslige konkurrencer var der også indlagt akademisk seminar
og teambuilding på tværs af de fire nationer.
	Søværnets Tamburkorps leder marchen fra
Rønne Havn til Torvet i byen.
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Som noget nyt i år deltog også 10 italienske kadetter, der sejlede med det norske
skoleskib til Rønne. Italienerne indgik
ikke i selve idrætskonkurrencerne, men
deltog i de tværgående akademiske aktiviteter og teambuildingen – og ikke mindst
i de sociale arrangementer.
Som skrevet blev kadetterne fra Norge
stævnets store vindere. På nær 8×50
meter svømning, hvor svenskerne fik
førstepladsen, satte nordmændene sig
på vinderpladsen på samtlige øvelser og
discipliner. Der var derfor heller ikke
tvivl om, hvem der skulle være Nordisk
Kadetstævnemester anno 2017. Ifølge
kilder på Søofficersskolen på Nyholm
var det med nød og næppe, at de danske
kadetter fik sig presset ind på en tredjeplads foran finnerne. Svenskerne blev
dermed nummer to.
– Til trods for en stor norsk sejr var det et
vellykket NOKA17, og der går ikke lang
tid, før vi forbereder os på revanche i 2018
i Finland, lyder det fra de slagne, men stolte danske søkadetter.
GODE VÆRTER
– På trods af de beskedne idrætsresultater kan det danske kadetkorps bryste
sig af at have været gode værter i Rønne.
NOKA17 var nemlig præget af at være
yderst veltilrettelagt, hvor der var taget
hånd om alle detaljer, og når enkelte
uforudsete opgaver opstod, var de danske kadetter straks på pletten for at løse
dem, siger fungerende skolechef Søværnets Officersskole, orlogskaptajn John
M. Nielsen.
– Gennemførelsen af NOKA17 kan
det danske kadetkorps være meget
stolt af, og som den finske skolechef,
kommandør Tiilikainen summerede
	Flagparade under nationalsangene, der
spilles af Søværnets Tamburkorps.
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Norske søkadetter ved indmarchen på torvet.
	Borgmester for Bornholms Regionskommune, Winni Grosbøll, byder deltagerne ved Nordisk
Kadetstævne 2017 velkommen til Rønne. Officeren længst til højre med ryggen til er den finske
skolechef, kommandør Tiilikainen.

op i afslutningstalen: Bravo zulu – well
done!
Skolecheferne fra de fire kadethold deltog
alle i stævnet. Fra de danske værter var det

fungerende skolechef, orlogskaptajn John
M. Jensen. De øvrige skolechefer var kommandør Kjellin, Norge, kommandør Jönsson, Sverige, og kommandør Tiilikainen,
Finland.

	Den finske skoleenhed FNS UUSIMAA og det norske fuldriggede kadetskolesejlskib STATSRAAD
LEHMKUHL pynter godt op i Rønne Havn. Foto: Steffen Pickering

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Ny besøgsrekord til Åbent Hus i Korsør
Besøgstallet til Åbent Hus-arrangementet
på Flådestation Korsør kom igen i år et
hak opad. Cirka 1.500 flere besøgende i
forhold til sidste år gik igennem tælleapparatet for at få et fagligt indblik i, hvad
der rører sig i Søværnet og det øvrige danske forsvar anno 2017. Hermed rundede
besøgstallet 8.500 personer.
Ud over de mange militære fremvis-

ninger og informationsstande kunne
de 8.500 besøgende også få orientering
om de faktuelle tilbud og forhold i en
række forsvarspositive foreninger og
organisationer. Blandt udstillerne var
Danmarks Marineforenings lokalafdelinger i distrikt Vestsjælland, der ifølge
det oplyste fik mange positive samtaler
fra søværns- og søfartsinteresserede tilskuere.

	Kommandørkaptajn Steen Eiler Engstrøm håndterer under Åbent Hus-eventet i Korsør på
elegant vis flådestationens servicebudcykel. Ved kajen ligger fregatten PETER WILLEMOES,
som hovedparten af de ca. 8.500 besøgende på et eller andet tidspunkt under arrangementet
besøgte.

Arktisk Kommando markerede
Den Nationale Flagdag
Kilde og foto: Rasmus Lohse/Arktisk Kommando.
Den Nationale Flagdag blev fejret i hele
Rigsfællesskabet. I Grønland og på Færøerne markerede Arktisk Kommando flagdagen den 5. september ved tre arrangementer, hvor veteraner i Grønland og
Færøerne var inviteret.
Arrangementet ved Arktisk Kommandos
hovedkvarter i Nuuk blev indledt ved tale

af vicechefen, kommandør Anders Friis.
Her var der ca. 30 deltagere. Ved Forbindelseselement Færøerne i Thorshavn samt
ved Station Kangerlussuaq (Sønderstrøm)
blev dagen ligeledes markeret med indbudte gæster.
– Alt forløb godt, og der blev talt og hygget på kryds og tværs veteranerne imellem,
fortæller Rasmus Lohse.

	Der hygges under arrangementet Den Nationale Flagdag i Kangerlussuaq.

KRIGSSEJLERNES MINDESMÆRKE

Så fik krigssejlerne endelig deres
mindesmærke i Mindelunden
Antoinette Meldgaard, Eli Larsen og Evald Brinck – tre ud af de over 6.000 krigssejlere, hvoraf
omkring 1.850 døde i kampen for Danmarks frihed – var i centrum, da H.M. Dronningen den 29.
august indviede mindesmærket ”Sortladne hav” i Mindelunden i Ryvangen nord for København,
der hermed er en samlet nationalpark for den danske modstandskamp.
Krigssejlerne var den gruppe af danskere, som satte flest menneskeliv til i kampen for igen at få fred i verden, efter at Tyskland,

Italien og Japan fra 1939 til 1945 med magt forsøgte at sætte en
ny verdensorden.
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Den 9. april 1940 strandede udenrigsfarende søfolk om bord på
danske skibe rundt i verden. Hovedparten indgik efterfølgende i
den allierede handelsflåde, hvor danske skibe efter den 29. august
1943 blev optaget som ligeværdige parter og dermed fik lov til at
sejle under Dannebrog.
Medens den danske modstandsbevægelse fuldt fortjent blev fejret
og hyldet efter alle kunstens regler i dagene efter den 5. maj 1945,
kneb det gevaldigt med at få befolkningen og politikerne i såvel
Landstinget som Folketinget til at skabe samme eufori omkring
de danske krigssejlere, der kom hjem pø om pø, efterhånden som
deres hyre udløb i den allierede Merchant Marine.
MINDEANKER I NYHAVN
Allerede i 1945 blev der på privat initiativ i Nyhavn i København
opstillet er mindekors, først i træ og senere i marmor. Den 29.
august 1951 blev det nuværende mindeanker indviet som monument for de omkomne danske søfolk under 2. Verdenskrig.
MINDESMÆRKET ”SORTLADNE HAV” I MINDELUNDEN
Tirsdag den 29. august 2017 kl. 14.00 var det så tid til at indvie
Danmarks officielle mindesmærke for de 1.850 danske krigssejlere, der omkom under 2. Verdenskrig. Med H.M. Dronningen,
statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Frihedskampens Mindefond, Christian Eugen-Olsen i front, blev mindesmærket ”Sortladne Hav”, der er udført af kunstneren Per Arnoldi,
afsløret. Efter H.M. Dronningens afsløring og kranselægning
holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen den officielle åbningstale.
”LAD OS SAMLES I EN TAK OG I ET LØFTE OM, AT DEN
DÅD, SØFOLKENE UDFØRER, IKKE SKAL BLIVE GLEMT”
Således startede Lars Løkke Rasmussen sin tale med at referere
til daværende statsminister Thorvald Staunings nytårstale den
1. januar 1940. – I dag følger vi Staunings opfordring, lød det
fra statsministeren, der fortsatte: I dag skriver vi historie. Vi
indvier et værdigt og smukt monument for de mere end 6.000
danske krigssejlere, som tog del i anden verdenskrig. Monumentet hedder ”Sortladne hav”. For det var derude – på det
sorte hav – at de fleste af de 6.000 sejlere befandt sig den 9.
april 1940. De passede deres arbejde. Og derfor blev de afskåret
fra Danmark.
De stod nu med et valg. Et svært valg. Skulle de søge neutral
havn – og dermed komme hjem til deres kære? Eller skulle de
søge allieret havn. Slutte sig til kampen mod nazismen. At gå
i allieret krigstjeneste havde store omkostninger. Der var ingen
kendt slutdato. Men uendeligt mange timer omgivet af det sorte,
kolde vand, sagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet.
Statsministeren var også på det rene med, at krigssejlerne ydede
deres til, at de allierede vandt, og at deres indsats var med til at
placere Danmark på den rigtige side. – Det blev blandt andet
synligt ved markeringen af 70-året for D-dagen i Normandiet i
2014. Ved den begivenhed vejrede Dannebrog side om side med
resten af de allierede flag. Det var jeres fortjeneste. For på dén
skæbnesvangre dag i juni 1944 deltog Evald og hundredevis af
andre danske søfolk i invasionen. De satte livet på spil for friheden. Bragte Danmark ære. Det fortjener den største respekt.
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FANEBORG, MUSIK OG KORSANG
De mange deltagere ved ceremonien i Mindelunde fik en højtidelig og
markant oplevelse. Vagtparader fra Søværnet, Flyvevåbnet, Hæren og
Værnsfælles Forsvar dannede sammen med Marine- og Soldaterforeninger, Forsvarsbrødrene og Danmarks-Samfundets Faneborg med
19 flag og faner en smuk ydre ramme for afsløring, kranselægning
og taler. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spillede blandt andet

”Vær du mig nær”, ”Guds fred med vore døde”, ”Danmarks sidste
honnør” og sluttede af med ”Altid frejdig”. Studentersangerne var forsangere på fællessangene og sang derudover ”I Danmark er jeg født”.
Ud over H.M. Dronningens krans blev der lagt kranse fra Frihedskampens Mindefond samt fra ambassaderne fra Norge,
Frankrig, Storbritannien, Canada, Australien og U.S.A.

Som statsminister Lars Løkke Rasmussen henviste til i sin tale, deltog Evald Brinck i den store operation under D-dag og i dagene efter i juni 1944. Evald Brinck er medlem af Svendborg Marineforening, og det var
med tidligere afdelingsformand Kurt Kaysen som ledsager, at Evald Brinck kunne deltage i afsløringen af
mindesmærket i Mindelunden. Kurt Kaysen har skrevet denne retvisende rapport om og fra turen.

Tur til Mindelunden den 29. august 2017
Af Kurt Kaysen, Svendborg Marineforening.

Jeg havde den ære at ledsage og transportere vores gode medlem
Evald Brinck til et stort arrangement i Mindelunden i Ryvangen i
anledning af afsløringen af et mindesmærke for krigssejlerne fra 2.
verdenskrig. Evald havde fået en invitation som en af de sidste 3
nulevende krigssejlere. Og en ledsager kunne følge med.

Jeg fortalte ham om Evalds negative indstilling til ØK på grund af
deres afvisning af ham efter hjemkomsten i 1949. Det var Dencker
Nielsen ked af at høre og spurgte, om der var noget, man kunne gøre
for ham nu. Jeg sagde, halvt i spøg: hjælp os til en parkeringsplads
ved Mindelunden.

Jeg havde en bekymring omkring parkering tæt ved indgangen, og
den viste sig at være velbegrundet. Men for nogen tid siden mødte
jeg tidligere direktør i ØK, nuværende honorær formand for Asia
House og generalkonsul for Thailand, Carsten Dencker Nielsen.

Nogle dage før turen ringede Dencker og sagde: - Kom til Asia
House i god tid, så får vi lidt frokost og kører ud til Mindelunden
i taxa. Han skulle naturligvis også selv deltage. Så vi parkerede på
konsulatets plads lige uden for hoveddøren i Frihavnen. Godt, at
Kia’en var nyvasket.

 	Chef Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen dvæler ved
mindesmærket.

Legitimationen til at komme igennem politiafspærringerne ved
Mindelunden var Evald på bagsædet. Dencker fortalte, at vi kom
med æresgæsten – og havde i øvrigt invitationerne parat. Så vi kørte
lige til indgangen. Men det havde ikke været muligt at parkere en
privat bil i nærheden.
Evald blev placeret på 1. stolerække i VIP-teltet sammen med de to
andre krigssejlere, ministre og ambassadører. Ledsageren måtte sidde
et par stolerækker bag ved. Dronningen sad under en baldakin ved
siden af.
Efter Dronningens afsløring af Per Arnoldis skulptur ”Sortladne

	Formand Danmarks Marineforening, kommandørkaptajn Jens Øle
Løje Jensen dvæler ved mindesmærket.

 	H.M. Dronningen i Mindelunden omgivet af tilstedeværende frihedskæmpere og krigssejlere.
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	Majestæten ankommer til Mindelunden ledsaget af formanden for
Frihedskampens Mindefond, kammerherre Christian Eugen-Olsen.

hav”, blev der lagt mange kranse, en af dem af de tre krigssejlere. Det
var vigtigt for Evald at få lov til at være med til at lægge en krans.
Der blev holdt fine taler, og navnlig statsministeren hyldede de tre
krigssejlere med navn. Han sagde direkte til Evald: - Din bog kaldte
du ”De skal aldrig blive husket”, men det er ikke rigtigt mere.

	Krigssejlerfanen føres på plads af Kurt Serop fra De Allierede Danske
Vaabenfæller.

Efter højtideligheden var der reception for de udvalgte. Dronningen
sad klar til samtaler, og blandt andre fik Evald tildelt taletid. Som
bekendt er han svær at stoppe, så ceremonimesteren måtte til sidst
trække ham bort med ordene: - Der er en lang kø.
Uden for teltet stod TV2 med en fotograf og journalist og ventede på at få et interview med Evald. Journalisten stillede et tåbeligt
spørgsmål: - Hvad har du oplevet under krigen? De kunne have stået
der endnu, men jeg måtte trække ham bort, da der skulle tages et
gruppebillede af alle veteranerne med Dronningen i midten. Evald
naturligvis ved hendes højre hånd.
Vi blev til sidst transporteret tilbage til Asia House for at få lidt at
drikke og en sidste snak med direktøren, som sluttede med at spørge
mig: - Tror du, at Evald nu er ØK lidt venligere stemt?
Alt i alt en rigtig god dag, som vi begge vil mindes med glæde.
 	Marine- og Soldaterforeninger, Forsvarsbrødrene og DanmarksSamfundet dannede flag- og faneborg med 19 flag og faner.
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H. M. Dronningen lægger krans.
	Krigssejlerne Evald Brinck og Antoinette Meldgaard (yderst tv. foran
mindesmærket) lægger sammen med Eli Larsen (i rullestol, delvis
skjult af hjælper) krigssejlernes krans ved monumentet ”Sortladne
Hav”. Foto: Leif Ernst, Kurt Kaysen og Erik Staffeldt

Samarbejde mellem lokalhavn
og lokal marineforening
Søværnets skolefartøjer, sejlkutterne Y
101 SVANEN og Y 102 THYRA, er
adoptionsfartøjer i Hørsholm Kommune. På det seneste har det af mange
årsager været lidt pauvert med besøgsfrekvensen i kommunes største havn,
Rungsted Havn.
Et fælles ønske om snarest at få rettet
op på besøgsfrekvensen fik afdelingsformand i Hørsholm/Rungsted Marineforening Palle Pedersen og havnechef
Anders U. Söderberg til at indgå et samarbejde om en fælles kontakt til Marinestaben for at få arrangeret et adoptionsbesøg.
	Med 765 bådpladser udgør Rungsted Havn et af Danmarks største lystbådehavneanlæg.

Anstrengelserne gav pote, og ultimo
august 2017 kom der en positiv tilbagemelding fra chefen for SVANEN, kaptajnløjtnant Martin Engelhardt, der oplyste,
at enhederne, når de tilrettelægger sejlprogrammet for 2018, vil planlægge et besøg
i Rungsted ultimo juni 2018. Planen er
tentativ og bliver endeligt fastlagt ultimo
december i år.
JUBILÆUM OG HAVNEFEST
Det er en win/win-situation, siger Palle
Pedersen og Anders U. Söderberg samstemmende under et besøg på havnekontoret i Rungsted. Hørsholm/Rungsted
Marineforening har 75 års-jubilæum den
6. juli 2018. Her vil det være et godt og
positivt element, hvis de to skoleenheder
bliver en del af jubilæumseventet. Samtidig har havnechefen mulighed for at skabe
en god synergieffekt mellem havnens 860
kunder, der på 765 bådpladser har placeret
en række smukke sejl- og motorfartøjer,
der spiller godt op til de to sejlkuttere fra
Søværnet.

lægning fra erhverv til ren lystbådehavn. I
1974 stod havnen klar som Danmarks på
den tid største og mest moderne lystbådehavn.
– Men vi er nu ikke en helt almindelig
lystbådehavn, siger havnechefen. – Ud af
havnens samlede omsætning kommer ca.
30% fra forskellige erhvervsvirksomheder
på havneområdet.

Ifølge lokale medier er der placeret ca.
40 virksomheder på Rungsted Havn. De
mange virksomheder bidrager med mange
penge til havnens drift og er også arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere. Efter lidt
uro om ejerskab af havneområdet er der nu
faldet ro over havnen, hvilket ikke mindst
er et resultat af et godt samarbejde mellem
havneadministrationen, virksomhederne
og Hørsholm Kommune.

MARINA OG ERHVERV HÅND I HÅND
Rungsted Havn blev etableret i 1923 som
en ø-havn. På grund af ringe vanddybde
blev havnen anlagt et stykke ud for kysten
forbundet med land via en lang tilkørselsbro. Efterhånden som det i forvejen begrænsede erhvervsfiskeri forsvandt ud til
andre pladser på den sjællandske østkyst,
ekspanderede lystbådehavnen. I 1972
påbegyndte havnen en udvidelse og om	Rungsted Havn fylder godt op på den
østsjællandske kystlinje.
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Handelsflådens Velfærdsråd
Alle danske søfarende har formodentligt på et eller andet
tidspunkt i deres søgående karriere mødt dem – flinke og
opmærksomme folk fra Handelsflådens Velfærdsråd.
Organisationen er en privat selvejende institution og
blev oprettet ved Lov nr. 188 d. 30. april 1948. Velfærdsrådet har som alle andre organisationer gennemgået mange ændringer gennem årene. Men
formålet har været det samme - velfærdsservice til
de søfarende i den danske handelsflåde samt de
internationale forpligtelser, der ligger i forhold til
fremmedflagede skibe i danske havne.
Handelsflådens Velfærdsråd er udelukkende finansieret via den lovpligtige velfærdsafgift, der betales
både af rederierne og af den søfarende. Rederierne betaler kr. 2,- per hyredag per søfarende, og
den søfarende betaler kr. 0,70 per hyredag.
Den søfarendes bidrag trækkes direkte fra
hyren. Dette gælder for alle søfarende uanset nationalitet i et danskflaget skib.
Handelsflådens Velfærdsråd modtager
ikke statslig støtte eller anden form for støtte til sine aktiviteter.
Handelsflådens Velfærdsråd administrerer
også Søfarendes Ferieboliger, og Søfartens
Bibliotek har siden 2011 delt adresse med Handelsflådens Velfærdsråd.
Derudover er Handelsflådens Velfærdsråd også
repræsenteret i Rotterdam, hvor man også åbnede en sømandsklub i foråret 2015.
Den 1. januar 2016 flyttede Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Bibliotek sammen med
Søfartens Arbejdsmiljøråd på fælles adresse i Rødovre. De tre organisationer ligger under den fælles
betegnelse Sea Health & Welfare.

TEMA

Handelsflådens Velfærdsråd – service til
de søfarende i den danske handelsflåde
Tekst og foto: Handelsflådens Velfærdsråd
Siden 1948 har Handelsflådens Velfærdsråd ydet service til de søfarende i den
danske handelsflåde. Men tiderne ændrer
sig jo, og det gælder så sandelig også livet
som søfarende. I de gode gamle dage var
besætningerne store og tiden i havn og under land ofte på flere dage. Det gav gode
muligheder for det sociale liv ombord og i

land. Skibsklubberne trivedes, og der var
gang i aktiviteterne i skibene.
FAST I GAMLE YDELSER
En god film så man selvfølgelig sammen,
og især sportsaktiviteter var populære.
Der var altid nogen at tale med og dyrke
diverse sysler med – fra skak til diverse

konkurrencer. Men til trods for de store
forandringer holder Handelsflådens Velfærdsråd fast i mange af de gamle ydelser.
Der bliver fortsat leveret film og tv til skibene i den danske handelsflåde, og bøger
fra Søfartens Bibliotek, der deler adresse
med Handelsflådens Velfærdsråd, er utroligt populære. Bøger på flere sprog bliver
løbende sendt ud til skibene enten via
kontoret i Rødovre, fra vores mand i Rotterdam eller fra de danske sømandskirker.
I dag er der langt imellem idrætsaktiviteterne i land, om end der hvert år arrangeres golf på Fyn og i det vestjyske for de
søfarende, ligesom der afholdes fodboldturneringer for de maritime skoler i det
sydfynske.
FIT4SEA
Handelsflådens Velfærdsråds populære
ombord-motionskonkurrence ”Fit4Sea”,
hvor der konkurreres på livet løs i løb,

 ypisk situation. En medarbejder fra Handelsflådens Velfærdsråd klar til besøg på dansk
T
handelsskib. Her ”Gerda Mærsk”.

 er styrketrænes som en del af konceptet
D
omkring Fit4Sea.
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Fit4Sea-indsats fra besætningsmedlemmer ombord på ”Magleby Mærsk”.
Bogbytning ombord på ”Ann Rousing”.

cykling, roning, cross fit og styrketræning
– individuelt og mellem skibene – får flere
og flere deltagere. Et aktivt liv ombord og
samtidig en masse sjov i motionsrummet.
Derudover er der mange flotte præmier på
højkant.
NYHEDER
Siden Handelsflådens Velfærdsråd blev
grundlagt, har nyhedsformidlingen været
yderst vigtig. At modtage nyheder, mens
man er på søen og langt væk hjemmefra,
var og er fortsat meget værdsat. Der bliver
sendt elektroniske nyheder ud til skibene
på flere sprog dagligt, og det understreger
kun, at de tekniske muligheder er langt fra
optimale.

• Handelsflådens Velfærdsråd modtager ikke statslig støtte.
• De søfarende og deres rederi betaler en lovpligtig velfærdsafgift på henholdsvis
kr. 0,70 og kr. 2,00 per hyredag.
• Handelsflådens Velfærdsråd servicerer også skibe under fremmed flag i danske
havne såvel som efterladte søfarende.
• Handelsflådens Velfærdsråd har et tæt samarbejde med de danske sømandskirker
og velfærdstjenester i Esbjerg, Århus og Aalborg.
• 225 skibe modtager dansk- og engelsksproget tv hver 14. dag.
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PLATFORM I ROTTERDAM
Siden 1973 har Handelsflådens Velfærdsråd haft en velfærdskonsulent boende i
Rotterdam – Europas største havn. Han
besøger næsten samtlige danske skibe, der
anløber Rotterdam, og medbringer friske
aviser, bøger, film og tv m.m. Efter ønske
fra bestyrelsen i Handelsflådens Velfærdsråd blev der åbnet en sømandsklub i den
charmerende fæstningsby Brielle – ganske
tæt på den store havn. Det var også i erkendelse af, at den søfarende har mindre
og mindre mulighed for en tur i land.
Her har de søfarende mulighed for nogle
timers tiltrængt adspredelse og et pusterum
væk fra skib og terminal. På klubben kan
man skype, se tv eller læse en god bog. Rigtig mange låner en af klubbens fine cykler
og tager en tur rundt i byen og får en kop
kaffe på en af de mange hyggelige cafeer.

TEMA

Besætningen fra ”Rikke Theresa” har besøg af Handelsflådens Velfærdsråd.
 å er der besøg på et Mærsk-skib for anker ud for Port-Said, Egypten, ved indgangen til SuezS
kanalen.

Selvfølgelig bliver den søfarende hentet
ved skibet og kørt tilbage efter besøget.
Den danske sømandskirke i Rotterdam
har også adgang til klubben, så der en rigtig god dækning af behovene.
SKIBSBESØG
Men den vigtigste ydelse i dag – ikke kun
for Handelsflådens Velfærdsråd, men for
alle, der har med de søfarendes velfærd at
gøre – er skibsbesøget. Skibsbesøgene er
den absolut bedste måde at komme i kontakt med den søfarende og dennes hverdag. En kop stærk kaffe og en god snak
har stor betydning både for den søfarende
såvel som for Handelsflådens Velfærdsråd.
Her bliver hverdagens udfordringer vendt,
og der bliver fulgt op på samtaler fra sidst
man mødtes. At møde den søfarende i
hans eller hendes miljø er både naturligt
og et tegn på respekt for vilkårene som søfarende.
HOVEDKVARTER PÅ SJÆLLAND
Siden
2015
har
Handelsflådens
Velfærdsråd haft til huse i Rødovre,
hvor man deler adresse med Søfartens
Bibliotek og Søfartens Arbejdsmiljøråd. I
alt er der 16 medarbejdere i huset, og med
virkning fra 1. januar 2018 bliver de tre
organisationer slået sammen til én under
navnet ”Sea Health & Welfare”.
Tanken og ønsket ved denne sammenlægning er at sikre de søfarende og deres rederier en endnu bedre service.
Vi er til for de søfarende, og de vil altid være
centrum for vort virke.
for SØVÆRN og SØFART | 17

Jubilarstævne fastholder deltagerniveauet
I 1914 overdrog Søværnet til Danmarks Marineforening at tilrettelægge og afholde jubilarstævner,
der markerer indkaldelse til Søværnets jubilarårgange 25, 40, 50, 60, 65, 70 og 75. Således også i år,
hvor 210 jubilarer, heraf 89 årgangsjubilarer, deltog i et vellykket stævne på Nyholm.
Et veloplagt og velspillende Kvindelige
Marineres Musikkorps var på fire gange
under årets jubilarstævne. Først koncert
ved jubilarernes ankomst gennem Nyholmsporten. Så i spidsen for marchen
fra kranselægningen ved mindestenen
til Planbygningen, hvor de sørgede for
musikalsk opbakning til fællessangene.
Sluttelig gav de så et brag af sprudlende
musikalsk underholdning som afslutning
på en vellykket jubilarmiddag.
Kranselægningen blev foretaget af landsformand Danmarks Marineforening,
kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen
og ældste jubilar, 96-årige Arne Christensen, der blev indkaldt til et halvt års tjeneste på Holmen i 1942.
– Fra maj til december 1945 var jeg genindkaldt for at gøre tjeneste ved minerydningskommandoen i Skagen, fortæller

en veloplagt Arne Christensen, der ikke
lader sig mærke af en faldulykke få dage
før stævnet. I det civile liv har Arne Christensen, der er født i det nordvestjyske
fiskerleje Stenbjerg, først arbejdet som
fisker fra Esbjerg, inden han flyttede til
København og fortsatte sin erhvervskarriere hos House of Prince. Ældste jubilar
har været medlem af Københavns Marineforening i 73 år. Med på Nyholm havde han sin datter Irene Ruus og sønnen
Flemming Christensen.
KONGENS VALG
Inden kranselægningen var der en kort
andagt ved orlogspræst Frank Christensen. Han indledte med at drage paralleller
mellem de militære og politiske forhold i
Danmark og Norge i dagene efter den tyske besættelse i april 1940. Til eksemplificering brugte han filmen ”Kongens Nei”,
på dansk ”Kongens Fald”.

 	Der er saft og kraft i Musikhjemmeværnsflotille 300 Kvindelige Marineres Musikkorps, når
dirigent Jakob Lange slår takten an.
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– Den handler om den 9. april 1940,
hvor tyskerne som bekendt angreb Danmark og Norge. Og kongen i filmen er
Norges kong Håkon den 7., der var født
som den danske prins Carl og lillebror til
Christian den X. Det, han sagde ”nei” til,
var at overgive sig til tyskerne, og dermed
fortsatte den lovligt valgte regering og
kongen kampen i modsætning til Danmark, hvor man kapitulerede. Og selv
om det var en kamp mod en knusende
overmagt, som end ikke med hjælp fra
engelske og franske udsendte hjælpestyrker kunne vindes, og man derfor var nødt
til at gå i eksil i Storbritannien, så viste
det en kampvilje og et mod, der stod i
skærende kontrast til måden, den 9. april
formede sig på i Danmark, lød det fra
Frank Christensen. Herefter causerede
han over forskellene mellem indsatsen fra
den norske oberst Birger Eriksen på fæstningen Oscarsborg, der åbnede ild med
det tunge skyts og sænkede den tyske
krydser BLÜCHER, og Middelgrunds-

	Danmarks Marineforenings landsformand
Jens Ole Løje Jensen og ældste jubilar
årgang 1942, 96-årige Arne Christensen er
klar til kranselægning ved mindestenen ud
for Nyholmsporten. Til venstre ses
fungerende chef Søværnets Officersskole og
Garnisonskommandant på Holmen,
orlogskaptajn John Nielsen. Th. chef
Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik
Holch Rasmussen.

Søværnet og det civile samfund i jubilarårene 1942, 1947, 1952, 1957, 1967,
1977 og 1992. En fotofremvisning af
Søværnets enheder og tjenestesteder fra
de pågældende år skabte stor interesse
hos de specifikke jubilarårgange. At Jens
Ole Løje Jensen så valgte at krydre de sømilitære fakta med civile begivenheder
verden over gjorde ikke indlægget mindre
spændende.
Jens Ole Løje Jensen sluttede med at
tilbagelevere Kvindelige Marineres Musikkorps nyrenoverede tamburstav til
Marinehjemmeværnsløjtnant Anita Skov
Jensen, der er korpsets daglige leder.
Tamburstaven er en over 50 år gammel
gave fra Danmarks Marineforening.
ET STÆRKT OG HANDLINGSPARAT
SØVÆRN
Fungerende chef for Søværnets Officersskole og garnisonskommandant på Holmen, orlogskaptajn John Nielsen gav i
sin tale til jubilarerne en fyldestgørende
og retvisende orientering om Søværnet
anno 2017.

	Orlogspræst Frank Christensen holder andagt. Ved mindestenen ses
bevogtningsspecialisterne overkonstabel af 1. grad, gruppefører Nicolai Tom Jensen og
overkonstabel af 1. grad Nicolai Villum.

fortet, hvor man lod de tyske flådestyrker
til besættelsen af København sejle forbi.
Om det havde ændret noget er kun spekulationer, sagde orlogspræsten, inden
han fastslog, at modstandsbevægelsen
og Søværnets personel særligt efter den
29. august 1943 gjorde en forskel med
deres indsats og dannede grundstammen

i mange militære og civile modstandsgrupper.
MANGE GODE OPLEVELSER I
SØVÆRNET
I Marineforeningens hilsen til jubilarerne fremdrog landsformand Jens Ole
Løje Jensen en række historiske fakta om

– Vi er kommet rigtig langt med professionaliseringen af flåden ved anvendelsen
af uddannelsesprogrammet i Storbritannien ved Flag Officer Sea Training og på
den tyske flådes havariskole i Neustadt,
sagde John Nielsen og fortsatte: – Senest
har fregatten NIELS JUEL og støtteskibet ESBERN SNARE været igennem
træningen og begge med rigtigt gode resultater. Vi har fået gode erfaringer fra det
nye træningsregime, og vi har aldrig haft
så professionelle og dygtige besætninger,
som tilfældet er lige nu. Søværnet skal
kunne gå i kamp med alle de kapaciteter,
vi indeholder, og som er relevante i situationen. Det kræver en helhedsbaseret,
prioriteret og fokuseret tilgang til styrkeproduktionen. En tilgang, hvor vi endeligt gør op med søjletilgangen i Søværnet
mellem ”kamp” og ”kystvagt”. Derfor
skal de ”nye” principper fortsat ”rulles
ud” til hele Søværnet, så vi opererer ud
for SØVÆRN og SØFART | 19
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	De mange jubilarstævnedeltagere fylder godt op i den gamle Planbygning på Nyholm.

fra de samme grundlæggende principper
hele vejen rundt, lød det fra den fungerende skolechef.
Herefter gav han en gennemgang af specifikke faktuelle operationer og tiltag i
Søværnet. Her blandt andet rekrutteringen af kadetter til Søværnets Officersskole.

– Vi har lige optaget 39 nye skarpe kadetter, som vi venter os meget af. Dog er det
stadig en udfordring at tiltrække teknisk
personel som for eksempel ingeniører og
maskinmestre til vores tekniske officersretninger.
Slutteligt takkede han Danmarks Marineforening for det store arbejde, der

 	Landsformand Jens Ole Løje Jensen aflever den nyrenoverede tamburstav til chefen for
Kvindelige Marineres Tamburkorps, marinehjemmeværnspremierløjtnant Anita Skov Jensen.
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pågår for at afholde et jubilarstævne som
dette.
– Det tager jeg også som et klart tegn på
den stolthed, der ligger i Søværnets og
flådens opgaver og traditioner. En dag
som i dag giver naturligvis også mig en
yderligere grund til at være stolt af det
Søværn, som jeg nu selv har arbejdet for i
 	Modtager af admiral Carstensens
Mindebæger og diplom, tidligere VP i
Søværnet Mathias Winther Johansen med
landsformand Jens Ole Løje Jensen (tv.) og
chef Søværnets Officersskole, orlogskaptajn
John Nielsen.

værnepligt havde vist god skydning og i
øvrigt god opførsel.
I år var det tidligere værnepligtig Mathias
Winther Johansen, der efter indstilling
af Søværnets Skole, Center for Sergent
og Maritim Uddannelse i Frederikshavn
modtog den flotte anerkendelse. Mathias
Winther Johansen er netop blevet optaget på Aarhus Universitet. Adspurgt af
nærværende tidsskrifts redaktør ville han
ikke afvise, at han, når bachelorgraden er
i hus, vil søge om optagelse på Søværnets
Officersskole.

	Chef Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holch Rasmussen, fastgør Hjemmeværnets
Fortjensttegn på brystet af landsnæstformand Søren Konradsen.

over 30 år, afsluttede orlogskaptajn John
Nielsen sit indlæg.
ADMIRAL CARSTENSENS MINDEBÆGER
Danmarks Marineforenings landsformand fra 1927 til 1940, kontreadmiral
Carl Vilhelm Edvard Carstensen, var en
af Søværnets mest markante officerer op
gennem første del af 1900-tallet. Efter
hans død i december 1940 vedtog Marineforeningens hovedbestyrelse i 1941
at lade rejse en sten på admiralens grav,
og der blev udsendt en appel til samtlige
lokalafdelinger om at foranstalte en indsamling blandt medlemmerne. Imidlertid
skænkede stenhuggermester Schannong
en smuk sten med inskription, hvorefter
det blev bestemt, at det indsamlede be-

løb skulle indgå i ”Admiral Carstensens
Fond”, af hvilken renterne skulle anvendes til uddeling af ”æresbægre” til værnepligtige, der under aftjening af deres

HÆDER FRA
MARINEHJEMMEVÆRNET TIL
LANDSNÆSTFORMANDEN
Inden jubilarerne blev kommanderet til
fotografering, blev Danmarks Marineforenings landsnæstformand, seniorsergent
Søren Konradsen, af chef Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holch
Rasmussen, tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn. Dette blandt andet med den
begrundelse, at Søren Konradsen er en
ihærdig og stor ildsjæl, der arbejder for
samhørighed og maritimt fællesskabsbånd
imellem Danmarks Marineforening og
Marinehjemmeværnet.

 	Søværnets Officersskoles smukke aula dannede den perfekte ramme for jubilarmiddagen.

DET SKER
Lørdag den 14. til søndag den 22. oktober 2017:
Museumsskibet PEDER SKRAM er åben for besøgende
hver dag fra kl. 11.00 til kl. 17.00.
Lørdag den 28. oktober 2017:
Tordenskioldselskabet fejrer viceadmiral Tordenskiolds
fødselsdag med gudstjeneste og kranselægning ved Tordenskiolds
sarkofag i Holmens Kirke kl. 11.00. Efterfølgende er der
skafning, foredrag og hyggeligt samvær i Norges Hus.

Lørdag den 28. oktober 2017:
Officerklubben Flådestation Frederikshavns
interne forening ”Ven af Tordenskiold” fejrer
viceadmiral Tordenskiolds fødselsdag med kranselægning
kl. 16.00 ved Tordenskiold-statuen på Fisketorvet i
Frederikshavn.
Tjek arrangementerne i de lokale
medier samt hjemmesider.
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Marineforeningen i Kerteminde runder
75 år i god form
Selv om bestyrelsen i Kerteminde Marineforening i jubilæumsåret har en udfordring med at finde egnede lokaler til
etableringen af en marinestue, sikrede
et godt samarbejde med restauratøren
på Restaurant Marinaen, at såvel jubilæumsreceptionen som den efterfølgende
jubilæumsmiddag blev afholdt i smukke
maritime rammer.
Men inden forplejningsdelen blev iværksat, modtog en opstillet flagborg med
gaster fra Kerteminde Marineforening og
kolleger fra distrikt Fyns andre lokalafdelinger skolefartøjet A 544 ALHOLM,
der under kommando af premierløjtnant
Caspar Fiedler Olsen lagde til ved Nordre
Havnekaj i Kerteminde Havn for at være
med til at festligholde jubilæet.
Med et velspillende Odense Tamburkorps i spidsen og fem mand fra Hjemmeværnspolitikompagni Odense til at
holde trafikken på plads, marcherede
flagborgen efter modtagelse af skibschefen ud til Marinaen, hvor bestyrelsen bød
til reception.
 	Skolefartøjet ALHOLM anduver for små
omdrejninger Kerteminde Havn for at være
med til et fejre Kerteminde Marineforenings
75 års-jubilæum.
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	Distriktsformand Ole Julsrud (th.) overrækker Danmarks Marineforenings jubilæumsskjold til
afdelingsformand i Kerteminde Marineforening, Jan Cederholm.

KORUNDERHOLDNING SOM GAVE
Receptionen startede med underholdning ved sangkoret fra Nyborg Marineforening. Afdelingsformand Kurt Verner
fra Nyborg Marineforening sagde i sin
præsentation af koret, at han ikke kunne
finde på en bedre gave til en sådan festlig

begivenhed som et 75 års-jubilæum. Han
nåede også at give et hint til kommunalbestyrelsen i Kerteminde Kommune, der
ifølge Kurt Verner behandler Kerteminde
Marineforening og andre foreninger i
kommunen dårligt. Her tænkte han især
på den til tider noget kaotiske situation

Flagparaden er klar til at modtage ALHOLM.
	Odense Tamburkorps udspringer fra Blåspejderne i Odense. Her er de i front under marchen fra Kerteminde Havn til receptionen i Marinaen.
Foto: Emil Andresen

omkring lejemål og placering af marinestuen i Kerteminde.
HOLDER SKRUEN I VANDET
Distriktsformand Ole Julsrud slog i sin
tale fast, at selv om Kerteminde Marineforening siden etableringen den 28.
august 1942 i lighed med andre marineforeninger har haft op- og nedture, har
afdelingen dog gennem alle årene formået at holde skruen i vandet.

tid som distriktsformand. Til møderne er
I altid mødt op med en positiv indstilling til tingene, afsluttede Ole Julsrud sit

indlæg, inden han overdrog Danmarks
Marineforenings jubilæumsvåbenskjold
til afdelingsformand Jan Cederholm.

Effekter fra Marineforeningens slopkiste

– I har ovenikøbet haft egne stuer. Et
af de steder, hvor I har holdt til længst,
var på Clausens Konditori, sagde Ole
Julsrud, efterfulgt af en kunstpause. Distriktsformanden konstaterede også, at
der er et godt samarbejde mellem Kerteminde Marineforening og kollegerne i
Nyborg og Odense.
– I har siden 1948 haft et skyttelav. Her
var I i mange år dominerende og bragte
mange pokaler til Kerteminde. Men jeg
kan se, at I i de senere år har fået modstand fra andre afdelinger på Fyn. Jeg vil
gerne takke for det gode samarbejde, jeg
har haft med jeres bestyrelse gennem min

Danmarks Marineforening
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AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

DISTRIKT I

STORKØBENHAVN,
GRØNLAND,
BORNHOLM
Kørelærer Gert Allan Larsen
Maglemosevej 33, Marbjerg • 2640 Hedehusene
Tlf.: 20 43 87 96 • E-mail: gert-allan@larsen.dk
Roskilde, Kongens Lyngby, Amager, København,
Brøndby, Frederiksberg, Ishøj, Godthåb, Rønne
KONGENS LYNGBY
Et ejerskifte omkring bådfarten på Furesø bragte uorden i
sommerplanen for bestyrelsen
i Kongens Lyngby Marineforening. Til gengæld var der
kontrol over sommerens Petanque konkurrence, der har
haft gang i den over hele sommerperioden.
Ifølge Niels Hald kom der
tidligt efterår også gang i afdelingsskydningen.
Skydetræningen foregår på nogle
renoverede baner på Lyngby
Stadion. – Vores gamle formand igennem mange år, Peder Møller Hansen er gået fra
borde efter flere års sygdom.
Bestyrelsen udtrykker et ”ære
være hans minde”, skriver
Niels Hald.
KØBENHAVN
Erik Staffeldt mener ikke, at
grillpartyer nødvendigvis behøver at foregå i det fri, og
slet ikke når vejret driller. –
Maden var et opmuntrende
element, dels medbragt, dels
tilberedt af Mogens Hansen,
og Kent Erlebens hjemmebagte kringle til kaffen - han
er også en udmærket kaffebrygger - satte prikken over
i’et, skriver Erik Staffeldt og
fortsætter: – Under hensyn
til vejret var grillarrangementet flyttet fra den sædvanlige
plads ved officersskolen til
marinestuen og grillen stod
på kajen, under taget til cykelparkeringen. Selve grillen
havde set bedre dage. Måske
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 rillarrangementet i
G
København Marineforening
foregik på Olaidagen, hvorfor
det færøske flag var oppe på
Nyholms flagbastion.
Foto: Erik Staffeldt.

skulle afdelingen investere
i en ny? Det var ikke nogen
helt tilfældig dag, årets grillparty blev afviklet på, for det
var Færøernes nationaldag,
Olaidag, hvilket kunne ses på
Nyholms flagbastion. I skrivende stund (midt august)
optager kommende tiltag og
begivenheder mange, herunder vinterferiens planlægning
og ikke mindst fastsættelse
af én af årets højdepunkter,
julefrokosten. Afdelingsformand Leif Larsen har fået
henvendelser desangående og
er straks gået i planlægningstilstand: julefrokosten bliver
den 2. december. Så er det på
plads.

ROSKILDE
25 medlemmer og ledsagere
steg den 15. juli i Roskilde
Havn om bord på turbåden
”Emma” af Holbæk, der fungerede som platform for sommertuen op gennem Roskilde
Fjord til Hundested.
Besætningen sørgede for en
god og rigelig forplejning under turen. Den gode forplejning blev ifølge Kristian Marius Pedersen fulgt op af en gang
prima stegte ål i marinehuset
i Hundested med kollegaerne
i Hundested Marineforening
som vært. Inden hjemturen i
bus var der fri manøvre, så deltagerne kunne se de mange aktiviteter på Hundested Havn.
Kristian Marinus Pedersen
og Brian Svendsen med ledsagere besøgte den 20. til 22.
juli Roskilde Marineforening´s
venskabsforening
Flottans
Män Karlsham. Anledningen
til besøget var Østersøfestivalen, hvor Flottans Män´s
lokalafdeling i byen deltager
aktiv.
Afgående fregatkaptajn Bent
Weinreich ankom den 12.
august stadsmæssigt til marinehuset i det lokale brandvæsens
gamle stigevogn, for at åbne
årets fregatskydning arrangeret
af Roskilde Marineforening´s
Skytteforening af 1991.
Inden konkurrencen gik i
gang, fik Otto Kornerup til-

delt 40 års medlemsemblemet.
Efter 355 skud kunne de
deltagende skytter udnævne
Poul Pedersen til fregatkaptajn 2017 i Roskilde Marineforening. Øvrige vindere
var: Jogvan Olesen, Basse
Andersen, Michael Olesen,
Alex Jensen, Jørgen Christoffersen, Ivan Granly, Arne Lykner, Rudi Gustav Wied, Tonni
Barser, Benny Madsen, Ole
Jørgensen, Jann Persson, Per

	Poul Pedersen er nu regerende
fregatkaptajn i Roskilde
Marineforening.

	Broklappen på Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund åbnes for
turbåden ”Emma”, der med 25 medlemmer og ledsagere fra Roskilde
Marineforening er på vej nordud af Roskilde Fjord.

AFDELINGERNE
Røn, Bo Hermansen, H. C.
Hagemann og Poul Pedersen.
Skiveskydningen blev vundet af Michael Olesen.
GODTHÅB
Lørdag den 9. september blev
der afholdt fregatskydning i
Godthåb Marineforening. Her
blev det en dobbelttriumf for
familien Fritsen, da Henning
Fritsen vandt titlen som fregatkaptajn medens datteren Julie
Fritsen blev Misdronning.
Arrangementet blev også
brugt til at foretage diverse
udnævnelser og tildeling af
jubilartegn for indkaldelse til
Søværnet. Erling Palmgreen
Salomonsen fik 50 års tegn,

medens der var 40 års jubilartegn til John Bentzen, Henning Fritsen og Birger Bach
Pedersen.
– Afdelingens meget trofaste og mangeårige medlem og
formand, Allan Damsgaard
blev udnævnt til Æresmedlem
i Godthåb Marineforening,
skriver Rasmus Lohse og uddyber: – Allan har i mange
år været en uundværlig del
af afdelingens virke, og er i
særdeleshed en af årsagerne
til, at foreningens økonomi,
ejendomme og meget andet,
er ganske solidt funderet. Bestyrelsen takker Allan, for alt
hvad han har gjort igennem
årene og i øvrigt stadigvæk gør
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NORDSJÆLLAND
Palle Pedersen
Rypevænget 109 • 2980 Kokkedal
Tlf.: 49 14 38 00 • Mobil: 20 10 50 53 • E-mail: jytpal@gmail.com
Helsingør, Hørsholm/Rungsted, Gilleleje,
Hundested, Frederikssund, Frederiksværk
FREDERIKSSUND
I informationerne fra Frederikssund Marineforening er
der fokus på afdelingens kommende jubilæumsarrangement
i forbindelse med 100 års jubilæet den 5. maj 2018.
Frederikssund Marinefor-

ening, med afdelingsnummer
22, bliver hermed nummer 19
i rækken af stadig eksisterende
afdelinger i Danmarks Marineforening, der har rundet det
imponerende jubilæum.
– Om end vi ikke er så
mange orlogsgaster tilbage, så

	Kurt Terkelsen har taget et øjebliksfoto under Frederikssund
Marineforening´s udflugt til Egholm Slot og Museum tidligere i år.

for afdelingen. Det er uvurderligt. Titlen som Æresmedlem
er meget fortjent.
Afdelingen har siden den
seneste udgave af Marineforeningen Tidsskriftet “Under
Dannebrog”, blandt andet afholdt pudsedage med grill og
solskin - den grønlandske sommer og foreningens pragtfulde
udsigt til hav og fjelde, gør at
vi altid har godt fremmøde og
god stemning. Som den nordligste afdeling i Rigsfællesskabet, er vi ca. 4.500 km fra
nærmeste naboafdeling, men
vi holder flaget højt, og føler
en nær tilknytning hele Danmarks Marineforening, lyder
det fra Rasmus Lohse.
vokser vores medlemstal støt
og roligt, og der er stadig liv og
godt humør, når de gæve medlemmer af marineforeningen
mødes til vores arrangementer
som for eksempel fregatskydning, bal på dækket og vores
udflugter som tit er overtegnet,
skriver afdelingsformand Kurt
Terkelsen. Han fortæller også,
at bestyrelsen arbejder på, at
den lokale Marineforening
skal stå som et historisk bevis
på Frederikssunds tilknytning
til havet og søfarten. Bestyrelse
er derfor allerede i gang med
nytænkning for at fremtidssikre afdelingen de næste 100 år.
Jubilæumseventen kommer
til at indeholde en reception
der afholdes på Elværket. Søværnets Tamburkorps vil spille
ved minen på havnen efterfulgt af march gennem byen.
Der er der også planlagt en
jubilæumsgallafest for afdelingens godt 100 medlemmer
med pårørende.
I oktober er der pudseaften
den 26ende. Lørdag den 4. november spiller Allan Steen op
til ”Dans på Dækket”, der afholdes på restaurant Kalvøen.
GILLELEJE
Jens-Ole Bach holdt i april
foredrag i marinehuset. – Jens-

	Afdelingsformand og mangeårigt bestyrelsesmedlem Allan
Damsgaard blev den 9. september 2017 udnævnt til æresmedlem i Godthåb Marineforening.
Foto: Rasmus Lohse

Ole Bach fortalte levende og
spændende om Chr. Ries liv i
Søværnet, og om hans endeligt
under 2. Verdenskrig, fortæller Søren Svendsen. – Jens-Ole
Bach er en interessant fortæller, der virkelig kan få tilhørerne interesseret i foredraget.
Arrangementet sluttede med
retvisende forplejning.
Ifølge Søren Svendsen har
Gilleleje Marineforening´s
travaljehold haft en god sæson. Hovedmålet – at slå
kollegaerne fra Hundested
– blev opfyldt ved stævnet på slotsøen i Hillerød.
Travaljeholdet var også i år
medarrangør af havnefesten i
byen. Som en markant del af
eventen var der travaljestævne med hele 21 deltagende
både. – Her blev det også til
en medalje, lyder det fra Søren Svendsen.
HUNDESTED
Traditionen med fælles fregatskydning for marineforeningerne i Hundested, Frederiksværk og Frederikssund blev
også håndhævet i år. Hans
Jørgen Hansen fortæller, at
Jens Hyldborg, efter mønstringen ved Melby Skytteforenings skydebaner på Tollerup Strand, kunne mønstre
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53 skytter til fregatten og 17
dameskytter til korvetten.
Som start- og afsluttende
slutsignal var der salutkanon
affyring af Torben Schnieber.
Inden eftermiddagens finaler stod den på skafning
med grillet gris og kartoffelsalat. Veltilberedt af Hundested Marineforening´s Frank
Jørgensen, der fik uvurderlig
hjælp af sin hustru Linda Jørgensen.
Efter frokosten skulle der

kun skydes tre omgange for
at udpege Kjeld Jensen Hundested Marineforening til
fregatkaptajn for de tre nordsjællandske marineforenings
afdelinger. Vinder af korvetkaptajns titlen blev Vivian Olsen
Hundested.
	Korvet- og fregatkaptajnerne
ved fællesarrangementet
mellem marineforeningerne i
Hundested, Frederiksværk og
Frederikssund blev henholdsvis
Vivian Olsen og Kjeld Jensen.

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
Auktionsleder Søren Brusgaard
Fjordparken 4 • 4300 Holbæk
Tlf.: 21 42 30 14 • E-mail: ksbrusgaard@gmail.com
Kalundborg, Nykøbing Sjælland,
Slagelse, Holbæk, Korsør, Skælskør
KALUNDBORG
– Kalundborg Marineforening
er nu inde i en spændende og

aktiv efterårstermin, fortæller
Ole Flemming Nielsen. – Vores årlige sommerudflugt gik i
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SYDSJÆLLAND
OG ØERNE
Skibsfører Henrik Marrill Christiansen
Grønsundvej 17 • 4780 Stege
Mobil: 51 23 50 70
E-mail: hmc.stege@mail.dk
Næstved, Møen, Køge,
Vordingborg, Stevns, Haslev,
Nakskov, Nykøbing Falster
NÆSTVED
I afdelingsbladet Sidste nyt fra
banjerne fortæller Birte van
der Weiden, at Næstved Marineforening hen over foråret og
den første sommermåned har
haft en række arrangementer.
Eksempelvis var der i marts
bankospil, medens den i april
stod på hyggeaften med spil. –
Denne form for arrangementer
var der ikke den store tilslut28 | for SØVÆRN og SØFART

ning til, så spilleaftnerne etableres ikke foreløbigt, skriver hun.
Selv om der kun deltog 9
personer i eventen ”manneaften” i maj, var det en hyggelig
aften, hvor kabyssen bød på
krebinetter. Kneb det med deltagerne til krebinetterne var der
til gengæld næsten fuldt hus, da
den stod på stegte ål i juni. –
Derudover har der i perioden 1.
april til 6. maj været spisning af

slutningen af august til det store
åbent hus arrangement på Flådestation Korsør med efterfølgende besøg i Korsør Marineforening. Efteråret byder på en
kulturaften i vores egen marinestue samt traditionsrige spisninger i den sidste halvdel af året.
Skyttelavet:
Lavets ugentlige skydninger er i
fuld gang. Det foregår hver søndag formiddag på skydebanerne
under Kalundborghallerne.
bestilt smørrebrød. Dette etableres igen i efteråret, lyder det
fra Birte van der Weiden.
Skyttelavet:
Næstved
Marineforening´s
skyttelav har den 19. oktober
2017 skydning mod den lokale garderforening. Konkurrencen foregår i Fladsåhallen.
Skyttelavets bankospil løber af
stablen i marinestuen fredag
den 3. november kl. 18.30.
Skyttelavsformand Flemming
Ravn opfordrer i Sidste Nyt fra
Banjerne alle medlemmer, pårørende og venner til at møde
op. Det fremgår, at der er kaffe
eller te samt øl og vand til billige priser.
VORDINGBORG
Afdelingsformand Jes Hansen
fortæller på ”Skippers side” i
afdelingsbladet Trellegrunden,
at der er kommer ny chef i
Marinehuset. Det er Anette

KORSØR
Korsør Marineforening var
yderst aktiv i forbindelse med
Åbent Hus arrangementet
på Flådestation Korsør. Ud
over at de stillede mandskab
til rådighed ved distrikt Vestsjællands
hvervekampagne
på Flådestationen, fungerede
marinestuen som hyggested
for de øvrige marineforeningsmedlemmer der i anledningen af eventen rundede
byen.
Jørgensen, der har overtaget
jobbet som ”Hus engel” efter
Kathe Holberg. – Stor og inderlig tak til Kathe Holberg
for indsatsen som ”Hus engel”,
skriver Jes Hansen.
Vordingborg
Marineforening´s aktive støtteforening bød den 1. maj på modeshow i Marinehuset. Den i
marineforeningsregi ret unikke
event blev igen en succes. Billedkavalkaden i Trellegrunden
viser en flok glade gæster, der
tjekker modellerne iført elegant tøj i alle størrelser fra det
lokale firma SF-Design.
KØGE
Komtesse Josephine af Rosenborg uddelte flag og faner efter
flaggudstjenesten i Køge Kirke
Valdemarsdag. Det fortæller
Edle Sørensen. Ved kirken og
på Køge Torv var der underholdning af Grev Pigegarde.
Arrangementet sluttede med
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en fint traktement på Køge
Rådhus med Køge Kommune
som vært.
Bundgarnsfisker Jørgen Pedersen bød igen til sommerfest
i teltet ved fiskeriet på Strøby
Ladeplads. – Efter indtagelsen af
Sommerbuffet fik vi underholdning af Peter Dangkel. Peter
havde taget sin harmonika med,
så der blev spillet og sunget til
stor glæde for os og naboerne,

lyder det fra Edle Sørensen.
Der blev den 1. juli lagt
krans fra Søværnet, Køge
Kommune og Køge Marineforening ved mindestøtten på
Køge Havn over søhelten Niels
Juels indsats i søslaget mod
svenskerne i farvandet mellem
Stevns og Falsterbo 1677. Ved
det efterfølgende traktement i
marinestuen fortalte borgmester Flemming Christensen om

	Afdelingsformand John Engskov (th.) måtte nøjes med en sekundær
placering ved fregatskydning i Køge Marineforening. Fregatkaptajn blev
Arne Sørensen, der her har fået overrakt fregatkaptajn bandolerbåndet.

Køge Kommunes byggeri og
fremtidsplaner.
21 skytter deltog den 20.
august i fregatskydningen.
Efter morgenskafning hos afgående fregatkaptajn og kanonaffyring på stranden startede skydningen i gården ved
marinehuset. Ingolf Nielsen
ramte ved skud nummer 131
krudtkammeret, og fik på den
baggrund Arne Sørensen ud-

nævnt til årets fregatkaptajn i
Køge Marineforening. Øvrige
præmiemodtagere var Jakob
Slangerup, Jan Dreyer, Gunnar Nielsen, Søren Mikkelsen,
Peter Dangkel, Poul Johansen,
Finn Richardt, Hans Erik Jensen, Jerry Katz, John Engskov
og Edle Sørensen.
Årets finskytte blev Gunnar
Nielsen det fik 27 point ud af
30 mulige.

	Afgående fregatkaptajn afhentes ved bopælen af morgenduelige
skytter fra Køge Marineforening.
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FYN
Overhovmester Ole Henry Julsrud
Slejpnervænget 8 • 5610 Assens
Tlf.: 64 71 22 70 • E-mail: julsrud@mail.tele.dk
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg, Assens, Kerteminde,
Marstal, Ærøskøbing, Faaborg, Langeland, Middelfart
BOGENSE
Et godt samarbejde mellem
den lokale turistforening og
Bogense Marineforening var
med til at skabe liv og stemning på Bogense Havn, da
eventen Rosenfestivalen blev
afviklet lørdag den 5. august.
Søværnets Tamburkorps havde
sagt ja til at give opvisning og

koncert i byen i forbindelse
med festivalen. Bogense Marineforening stillede i den forbindelse to mand til rådighed
som lokalkendte for korpset,
der på den baggrund afsluttede marchen med at spille på
havneområdet, hvor afdelingen havde opstillet et informations- og hvervetelt. – Inden

	Besætningen fra Søværnets Tamburkorps nyder en forfriskning foran
informations- og hvervteltet fra Bogense Marineforening efter deres
flotte koncert den 5. august på Bogense Havn.

Tamburkorpset igen forlod
byen, hyggede vi os foran teltet, og havde i det hele taget
en god eftermiddag sammen,
lyder det fra bestyrelsen.
Ellers har bestyrelsen fokus

på afdelingens 75 års jubilæum den 23. oktober 2017.
Dagen byder på reception i
marinehuset fra kl. 12.00 til
14.00 og fest om aftenen på
Bogense Hotel.
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	Den smukke marinestue i den gamle biograf i Marstal havde i juli
besøg af sommergæster fra Svendborg Marineforening.

SVENDBORG
Medlemskollegaerne fra Marstal Marineforening stod klar
på kajen i Marstal, da Svendborg Marineforening i juli
sendte foreningsskibet ”Caroline S” og museumsskibet ”Viking” til Ærø på afdelingens
årlige sommersejltur. Ifølge
Jim Mollerup var der efterfølgende en fremragende forplejning i marinestuen.
Sct. Hans i juni blev fejret
med et medlemsarrangement
omfattende spisning, båltale
ved Niels Marcussen og dans
for 70 deltagere.
I forbindelse med Caroline
S foreningens Shanty-Festival
i Svendborg sidste weekend i
juli havde Svendborg Marineforening lørdag den 29. juli
besøg af tre af korene, Havfruerne fra Svendborg, Helsingør
Shantykor og Marstal Småbor-

gerlige Sangforening. – Aldrig
før har vi set så mange mennesker forsamlet i marinestuen,
fortæller Jim Mollerup, og uddyber: – Og der var virkeligt
noget at komme efter. De tre
grupper underholdt med seriøse og muntre sange og indslag,
til stor fornøjelse for de mange
publikummer. En optælling
viste, at omkring 150 personer
på et tidspunkt var mødt op til
denne festlige dag.
Afdelingen deltog også i
arrangementet Gammel Torvedag i Svendborg. Fra opstillede boder var der salg af mad
og drikkevarer samt informationer om Marineforeningen.
Gammel Torvedag er en gammel tradition, hvor byens forretninger og foreninger stiller
boder op, og præsenterer varer
fra butikkerne, medens foreningerne fortæller, hvad de

 	Gaster fra Svendborg Marineforening´s travaljehold holder halvvejs
gennem tirsdagsroningen pause under land.

30 | for SØVÆRN og SØFART

	Havfruerne fra Svendborg underholder i Svendborg Marinestue
under Caroline S foreningens Shanty-Festival sidste weekend i juli.

har at byde på. Mange kommer udklædt i tøj som man så i
”gamle dage”. Eventen er altid
den først torsdag i august.
På baggrund af TEMA:
”Travaljen - Fra arbejdsbåd til
Konkurrencebåd” i augustudgaven af nærværende tidsskrift, fortæller tidligere afdelingsformand i Svendborg
Marineforening Kurt Kaysen,
at der også er god gænge i Travaljeholdet under Svendborg
Marineforening. - Vi begyndte
at ro travalje i 2006, hvor vi
lånte Svendborg Søfartsskoles
båd, fortæller han og fortsætter: - Da den skulle gennemgå
en større renovering et par år
senere, fik vi en aftale med SIMAC, som har 2 styk 12 årers
både. De tilhørte tidligere
Lauritzens søfartsskole og er
glasfiberbåde kopieret efter Søværnets travaljer. Vores aftale

med SIMAC går ud på, at vi
låner dem gratis og til enhver
tid, mod at klargøre dem om
foråret. Som det ses på billederne er roerne ikke helt unge,
faktisk er gennemsnitsalderen
lidt over 75 år.
Et år meldte vi os til Handelsflådens Velfærdsråds kaproning her i Svendborg. Vi
kunne trods megen øvelse og
erfaring ikke klare de unge elever fra skolerne, men det var
ikke en hel bådlængde, som
skilte os.
Der ros en gang om ugen,
hver tirsdag eftermiddag, fra
det tidlige forår til hen i december.Hvis det bemærkes på
billedet, at ikke alle har redningsvest på, så må vi straks
meddele, at de er til stede i
båden, som det foreskrives. Og
når der drikkes en øl til den af
Karen hjemmebagte kage, så

 	Den hyggelige skydepavillon i Christiansminde lande ultimo august lokaler
og bane til rådighed ved fregatskydningen i Svendborg Marineforening.
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er det naturligvis kun, mens vi
ligger ved land. I øvrigt er det
betryggende, at samme Karen
er sygeplejerske.
Det er ikke altid, vi er en
fuldtallig besætning. Vi har
tidligere stævnet ud med blot
tre roere og en styrmand. Turen går som regel gennem havnen rundt om værftsøen og
over til Vindebyøre eller ud til
Christiansminde.
Den 20. august var der hård
kamp om fregatkaptajn-titlen
2017 i skyttehuset i Christiansminde. Efter 104 skud
kunne Johnny Ibsen trække sig
sejrrigt ud af dysten. Øvrige
vinderne var: Henning Pehrson, Steen Molnit, Kurt Kaysen, Frede Kristiansen, Kurt
Lindegaard, Jesper Malling og
Jørgen Ambus.
Skyttelavet:
Weekenden
efter
fregatskydningen stod den på bykamp mellem Svendborg
Marineforening´s Skyttelav,
Svendborg Forsvarsbroderforening, Garderforeningen for
Svendborg og omegn, Flyvevåbnets Soldaterforening afd.
72 og Svendborg Borgerlige
Skyttelaug. Marineforeningens
skyttelavs otte skytter fik førsteplads og vandrepokal i skydning på 100 meter bane. Individuelt blev det også til sejr, da
Steen Molnit blev bedst af de
45 skytter.
ASSENS
Ifølge Ib Helm Petersen har
sommeraktivitetsniveauet
i
Assens Marineforening mestendels været lagt i hænderne
på afdelingens Shantykor.
Således var koret vært ved et
venskabssangstævne med det
tyske kor The Hornblower.
Stævnet faldt sammen med
træskibseventen Fyn Rundt,
der under anduvningen af Assens Havn blev underholdt
på kajen af de to velsyngende
kor. Selv om det tog på kræfterne, var shantykoret også på
dubberne dagen efter, hvor

de serverede morgenkaffe og
500 rundstykker til træskabsgasterne. Korgasterne fik i
sommerperioden også tid til
at underholde ved en singlefestival på Ærø.
Efter sommerferien tog afdelingen så over med fregatskydning for 35 medlemmer.
Skytterne var mere sikker på
hånden end sidste år, hvor der
skulle afgives mere end 300
skud inden der var fundet en
ny fregatkaptajn. Efter 120
skud stod det således klart, at
fregatkaptajn 2017 i Assens
Marineforening hedder Henrik Mathiasen.
Øvrige vindere var: Henning
Frydendal, H. C. Rasmussen
(2 nedskydninger), Frank Lohmann, Leif Marcussen, Jørgen
Josephsen, Palle Holst, Kian
Thorsen og Bent Ole Pilgaard.
NYBORG
Fregatkaptajnen 2017 i Nyborg
Marineforening hedder Jørgen
Kroun. Det blev afgjort ved
august fregatskydningen i Skytternes Hus. Inden den sportslige del af eventen blev sat i
gang, var der morgenmønstring
med morgenmad og almindelig
opvarmning til det store slag.
Ifølge Jess Sørensen lagde Knud
Geisler ud med at nedkæmpe
første sejl kl. 10.39 og allerede
kl. 11.48 faldt sidste skud ved
Jørgen Kroun.
I Nyborg var det Nyborg
Marineforening, der den 5. september forestod Den Nationale
	Nyborg Marineforening´s
sangkor underholder de mange
deltagere, der i Nyborg
markerede Den Nationale
Flagdag ved Marinehuset.

	Fregatkaptajn 2017 i Nyborg
Marineforening Jørgen Kroun
med diplom og lokal
fregatmedalje.

Flagdag. For at så mange som
muligt kunne få lejlighed til at
deltage, blev arrangementet flyttet fra morgen til eftermiddag.
Ud over medlemmer fra
Nyborg Marineforening og en
række af kommunes veteraner
deltog vagtfri besætning fra patruljefasttøjet P 520 DIANA i
paraden.
Efter taler af afdelingsformand Kurt Verner og borgmester Nyborg Kommune
Kenneth Muhs var der en
hyggelig sammenkomst i et til
lejligheden opstillet telt. For at
bekræfte det gode samarbejde
mellem Nyborg Marineforening og Nyborg Kommune,
fik borgmester Kenneth Muhs
her overrakt afdelingens platte.
FAABORG
Medlemmerne i Faaborg
Marineforening har over

året mange arrangementer
af faglig og social karakter
på programmet. Afdelingen har promoveret sig så
markant i byen og FaaborgMidtfyn Kommune, at der i
forbindelse med pressedækningen af træskibssejladsen
Fyn Rundt ultimo juli, hvor
medierne blandende pærer
og bananer med hensyn til
Marineforeningen og Marinehjemmeværnet, af den lokale faaborgenser Inger Birkemose blev skrevet en retvisende forklaring til pressen
og afdelingen om forskelle og
lighedspunkter i de to organisationer.
Det var i øvrigt denne
event, der dannede baggrund
for store pudsedag i marinestuen, så den kunne fremstå
fra sin bedste side ved åbent
hus arrangementet den 27.
juli. Bestyrelsen benyttede
også lejligheden til at lave en
informationsudstilling i marinehuset om Danmarks- og
Faaborg
Marineforening´s
over 100 år lange historie.
Faaborg-Midtfyn
Kommune havde i år valgt at afholde Den Nationale Flagdag
på Polymeren i Årslev. Polymeren er en tidligere skosålefabrik, som kommune har
indrettet til aktivitetscenter,
kulturhus og værested for Veteraner.
Efter flaghejsningen under
ledelse af hjemmeværnskaptajn Ole Hanson var der taler

	Faaborg Marineforening brugte træskibssejladsen Fyn Rundt til
informationskampagne i Marinehuset. Her er de mange skibe presset
godt sammen i Faaborg Havn.
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	Borgmester Christian Thygesen
Faaborg-Midtfyn Kommune
taler ved den Nationale Flagdag
på Polymeren i Årslev.

band Syd. Afslutningsvis var
kommunen vært ved en let
forplejning.

af borgmester Christian Thygesen, hjemmeværnskaptajn
Bjarne Barslund og en kort
andagt ved Værnspræst, felt-

præst i Hæren Henrik Nedergaard. Den musikalske
underholdning blev varetaget
af Hjemmeværnets Brass-

DISTRIKT IX

SYD- OG
SØNDERJYLLAND
Per Dichmann Hansen,
Mågen 9, 6270 Tønder
Tlf.: 74 72 40 43 • Mobil: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com
Esbjerg, Fanø, Ribe, Padborg/Gråsten, Sønderborg,
Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Vejle
FANØ
Kollegaer og ledsagere fra
Morsø
Marineforening
– i alt 15 personer – deltog den 8. og 9. juli i Fanø
Marineforening´s
engage-

ment omkring Fannikerdagene. – I år var det 10ende
gang, Morsø Marineforening
aflagde besøg, og var med til
at fejre Fannikerdagene, altså
en slags jubilæum, siger afde-

	Afdelingskasserer i Ribe Marineforening Per Hunderup (tv) tjekker, at
afdelingens grillmester Finn Silber har styr på kyllingestykkerne.
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MARSTAL
Ifølge afdelingens nyhedsbrev august 2017 har Marstal Marineforening overfor
Ærø Kommune gjort indsigelse mod tilbygningen til
det gamle posthus i Havnegade i Marstal. – I lighed
med Ærø Museum, Marstal
Søfartsmuseum,
Snorren,
Skipperforeningen med videre, er bestyrelsen i Marstal
lingssekretær Hans Novrup.
Festen foregik i haven ved
marinehuset, hvor der var
tændt op i grillene, så deltagerne efter behag kunne nyde
bakskuld, pølser eller kylling
garneret med diverse salater.
Der var også gang i grillen, da medlemmer fra Fanø
og Esbjerg Marineforeninger
den 5. august deltog i Ribe
Marineforening´s sommerfest. Som sædvane foregik
forplejningen i Egon og Lisa
Adelhardt´s have, der efter
sigende er Ribes smukkeste
have.
De fleste af deltagerne
brugte toget som transportmiddel t/r, så de kunne deltage afslappet i det hyggelige og
oplysende arrangement, der
ud over forplejning bød på
byrundtur med værten Egon
Adelhardt som en yderst
kompetent lokalguide. – Efter byturen var vi klar til at
spise grillmaden. Næppe var
der sagt værsgo, før himlens
sluser åbnede sig, og regnen
væltede ned. Det blev en sjov
oplevelse, men den ødelagde
ikke noget ved stemningen.
Tak til Ribe Marineforening
for et hyggeligt og godt arrangement, lyder det fra
Hans Novrup.

Marineforening enig i, at det
vil skæmme den gamle fine
bygning. Desuden mener vi,
at miljøet omkring Mindesmærket ikke kan bevares i
sin nuværende form, skriver
afdelingsformand Ole Stryn i
nyhedsbrevet.
KERTEMINDE
Som fortalt på tekstsiderne var
Kerteminde Marineforening
vært ved to vellykkede arrangementer, da afdelingen lørdag
den 26. august fejrede deres 75
års dag. Først frokostreception
efterfulgt af jubilæumsmiddag
om aftenen. Begge arrangementer blev afholdt på restaurant Marina.
KOLDING
Kolding Marineforening deltog i flagdagen 5. september
2017 i byparken i Kolding.
Bag arrangementet stod
Danske Forsvarsbrødre i Kolding. Temaet på flagdagen,
udover at hylde udsendte
danskere fra forsvaret, politiet og humanitære organisationer var også afsløring
af en mindesten i byparken.
Det oplyser Gustav Schmidt
Hansen. - Koldings borgmester Jørn Petersen holdt talen
og hyldede de danske veteraner fra Kolding og omegn,
der har været eller er udsendt
til nogle af verdens brændpunkter, hvor politikerne
ønsker, at Danmark skal være
med til at skabe fred i vores
utrygge verden, som på det
seneste bestemt ikke er blevet
mere sikker.
Efter talen afslørede borgmester Jørn Petersen en
mindesten, der er placeret
i byparken. Stenen er rejst i
ære og respekt for dem, der
siden 1948 har udført deres
tunge pligt for Danmarks interesse, både dem, der kom
hjem igen, og dem, der blev
derude. Efter afsløringen
blev lagt kranse, og ordet
blev givet videre til Lene Mul

AFDELINGERNE
fra Stadsarkivet. Lene Mul
opridsede i sin tale placeringen og historien bag samtlige
mindesten og mindesmærker, der er rejst i og omkring
Koldings omegn siden 3-års
krigen 1848. – Til stor ærgrelse blev søfolkenes indsats
og modstandskamp under
2. Verdenskrig ikke nævnt
med et eneste ord, hvilket
jeg bestemt synes trak ned i
et ellers udmærket og godt
tilrettelagt arrangement med
omkring 170 deltagere, siger
Gustav Schmidt Hansen.
Fra Kolding Marineforening deltog flagbærer Flemming Ipsen, Hans Peter Jensen og afdelingsnæstformand
Gustav Schmidt Hansen.
ESBJERG
Festugen hen over de to
weekender 12.-13. og 18.19. august var efter de vejrmæssige omstændigheder en
succes, der blandt andet gav
flere nye medlemmer. Esbjerg Marineforening åbnede
udstillingsugen på havnen
med kanonsalut fra Fyrskibet ”Horns Rev”. Det oplyser
John Koudal.
Den 13. august var der fuldt
hus til sommerudflugten, der
i år gik havde omdrejningspunkt på bryggeriet Vestfyn i
Assens og marinestuerne i Assens og Middelfart.
Efterårets aktiviteter er

startet med blandt andet
lange lørdage, ulkeaftner og
meget mere. Bestyrelsen gør
opmærksom på, at man skal
huske løbende tilmeldinger.
Dette gælder også til julefrokosten den 2. december.
Arrangementssamarbejdet
mellem de tre sydvestjyske
marineforeningsafdelinger,
Ribe, Fanø og Esbjerg kom
også til udtryk under Den
Nationale Flagdag den 5. september. Esbjerg Kommune
har besluttet, at genoptage
fejringen af danske udsendte
i Internationale missioner
siden 1948. De tre lokalafdelinger stillede med flag og
mandskab til faneparaden. I
år var det ministrer for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs,
der holdt flagtalen på torvet.
Værnspræst, feltpræst i Hæren Mette Præstegaard Friis
stod for det kirkelige indlæg
under paraden.
Skyttelavet:
I Esbjerg Marineforening´s
Skyttelav er der som sædvanligt indendørs skydning med
luft den første og tredje torsdag i måneden. Bestyrelsen håber, at lige så mange som i sidste sæson vil komme og være
med til at forbedre resultaterne
fra sidste års skydesæson. – Banerne er gjort klar, så vi glæder
os til at se jer igen, lyder det fra
skyttelavsbestyrelsen.
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RANDERS
Skyttelavet:
Ole Poulsen fortæller, at skydeprogrammet for 2017/2018
er udsendt til afdelingens

aktive skytter. Her kan man
blandt andet læse, at skydningen med kollegaerne i Aarhus
Marineforening foregår den
20. oktober, og at der også i

	Dette arkivfoto viser alvoren i skydetræningen i Esbjerg
Marineforening´s Skyttelav.

	Esbjerg Marineforening havde succes med medlemshvervningen
under festugen.

	Syd- og Sønderjyllands Politiorkester var i front ved Den Nationale
Flagdags parade gennem Esbjerg by. To af de tre flag fra marineforenings lokalafdelingerne i Esbjerg, Fanø og Ribe marcherede, som det
ses på John Koudals foto, umiddelbart efter orkestret.

denne sæson er skydning om
titlen ”Årets Skytte”. Hjemmebaneskydningerne er programsat til den 6. og 19. november. – Husk at møde op til
de forskellige skydninger, lyder
opfordringen fra Skyttelavets
bestyrelse.
VIBORG
Søværnets jubilarstævne på
Nyholm har gennem mange
år haft stor bevågenhed i Viborg Marineforening. Således
også i år, hvor 11 medlemmer
var med hele vejen rundt over

weekenden uge 34.
Ellers har afdelingen kun
været sommerlukket i juli måned. Allerede den 3. august var
der igen liv i marinestuen. De
sociale tiltag byder hen over
sæsonen på fast torsdags- og
lørdagsåbent. Herudover er
der løbende kammeratskabsaftner garneret med efterårsskafning den 27. oktober, julefrokost den 25. november og
nytårskur den 27. december.
Ifølge Lars Teibøl er der til
efterårsskafningen kun adgang
for medlemmer.
for SØVÆRN og SØFART | 33
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EBELTOFT
Grundet sygdom måtte Ebeltoft Marineforening sammen
med Vaabenbrødreforeningen i
ellevte time overtage tilrettelægningen og gennemførelsen af
årets Valdemarfest. En optaget
kirke flyttede arrangementet fra
Valdemarsdagen den 15. juni
til den 16. juni. Gudstjenesten
blev forestået af tidligere generalsekretær fro Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne, or-

logs-og sømandspræst emeritus
Ronald Pedersen. Efter gudstjenesten marcherede paraden
med Ebeltoft Garden i spidsen
til marinehuset. Her bør afdelingsformand Erich H. Franzen
velkommen inden han overgav
rollen som aftenens tovholder
til Peter Brøgger.
Formanden for DanmarksSamfundets lokalkomité Ove
Mikkelsen forestod overrækkelsen af flag og faner. Her var der

	De mange sommerturister i Ebeltoft gik en ekstra oplevelse med hjem
fra Djursland da Ebeltoft Marineforening´s slup var på
fondspengejagt i juli.

	Medlemmer fra Marineforeningerne i Viborg, Ebeltoft og Grenaa var
med i flagparaden den 4. juli i Danske Soldaters Mindelund på
Historiske Rindsholm Kro.

	Så er der dømt pølsegril under Center for Dyknings Beer-Call i marinehuset i Ebeltoft.

34 | for SØVÆRN og SØFART

blandt andet et nyt orlogsrødt
splitflag til brug for afdelingens
travalje. Blandt talerne var tiltrædende formand for lokalkomitéen orlogskaptajn (p) Paul
Erik Christensen og landsformand for Danmarks-Samfundet kommandør (p) Erik FagePedersen.
Et afbud fra Prinsens Musikkorps gav anledning til, at Ebeltoft Marineforening´s slupkor
underholdt ved 4. juli højtideligheden i Danske Soldaters
Mindepark, Rindsholm Kro i
Viborg.
I juli sendte bestyrelsen afdelingssluppen på ekstra togt
gennem Ebeltoft. Formålet var
at indsamle yderligere midler
til afdelingens 100-års jubilæumsfond, der har til formå at
støtte unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil
have en søfartsuddannelse. De
mange turister tog godt imod
sluppen og besætningen og gav
et godt bidrag til fonden.
Marinestuen i Ebeltoft har
ikke sommerlukket. – I stedet kræser og hygger vi om de
mange gode gæster, siger Jørgen
Brøgger.
Den 11. til 13. august var
Søværnets Skole, Center for
Dykning på adoptionsbesøg i
Ebeltoft. Besøget var uden dykker-uddannelsesplatformen Y
311 SØLØVEN, så skolen fik
rådighed over marinehuset så de
kunne afholde den traditionelle
Beer-Call.
Medens kommunen lørdag
aften var vært ved adoptionsmiddagen, var Ebeltoft Marineforening søndag vært ved
adoptionsskydningen. Under
frokosten takkede orlogskaptajn
Henrik Stilling for den modtagelse mandskabet havde fået
under besøget og overrakte afdelingsformand Erich Franzen
et ”mini-koøje” med Center for
Dyknings våbenskjold indsat i
øjet.
Koncerten i august med Prinsens Musikkorps på Torvet er efterhånden en årlig begivenhed.
Eventen er et samarbejde mel-

lem Ebeltoft Handelsstandsforening, Ebeltoft Marineforening
og Vaabenbrødreforeningen.
Skyttelavet:
Sommerskydningerne i juli og
august havde henholdsvis Tove
Mortensen og Steen Zacho
samt Steen Zacho og Svend
Rasmussen på vinderpladserne.
Adoptionsskydningen med
Center for Dykning blev afviklet som kombinationsskydning
med tremandshold bestående
af en fra henholdsvis Dykker
Centret, kommunen og Marineforeningen. Vinderholdet
blev Lene Bjarke Skov fra Syddjurs Kommune, Thomas H.
Larsen fra Center for Dykning
samt Steen Zacho fra Marineforeningen.
GRENAA
Den 4. maj deltog Grenaa Marineforening i arrangementet
ved bålpladsen ved Baunehøj Mølle i Grenaa. Efter den
smukke ceremoni samledes
deltagerne til en sammenkomst i marinestuen.
Medlemmer fra afdelingen
deltog med flag til Søværnets
dag i Ebeltoft den 9. maj samt
ved Aalborg Marineforening´s
100 jubilæum og sendemandsmødearrangement i maj. Flaget var også på plads til Valdemarsdagen i Ebeltoft.

	Det kræver brede skuldre at
være fregatkaptajn i Grenaa
Marineforening. Her har Sonja
Kirk fanget fregatkaptajn 2016
og 2017 Henrik Møller.

AFDELINGERNE
Hjemme i Grenaa var afdelingen den 10. juni sammen
med en række andre foreninger medarrangør ved eventen
”Fest i vandet”. – Det var en
stor succes, lyder det fra afdelingssekretær Søren Holck.
– Der skal hermed siges tak
til alle Tordenskiolds soldater,
som gav en hånd med. Uden
dem var det ikke lykkedes.
Den 17. juni var der grill
aften med levende musik og
dans i marinestuen.
Den 4. juni var afdelingen
igen på farten for at deltage i
arrangementet i Danske Soldaters Mindelund ved Historiske Rindsholm Kor i Viborg.

Deltagerne fra Grenaa siger tak
for en ualmindelig god forplejning efter højtideligheden.
Sangkoret i nu i gang med
øve timerne. Alle der har lyst til
at deltage, er meget velkomne.
Skyttelavet:
Den 26. august var der fregatskydning med et godt fremmøde. Ifølge skyttelavsformanden Claus Sørensen skulle
der 319 skud til inden Henrik
Møller nedlagde krudtkammeret og dermed fik titlen
som fregatkaptajn. Det blev
han også sidste år og tangerede
dermed Gert Engelbrechtsens
rekord fra 1997 – 1998 med to
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GLYNGØRE
Det konstruktive samarbejde
mellem de lokale marineforeninger i Glyngøre og på Mors
omfatter også sociale arrangementer. På den baggrund deltog medlemmer med ledsagere
og medlemmer af støtteforeningen for Glyngøre Marineforening i den fælles udflugt til
Livø den 5. august.
De i alt 44 deltagere fik

	MS ”Bertha-K” på vej ud af Glyngøre Havn på vej rundt om Fur ud
til Livø i Limfjordens største
farvand Løgstør Bredning.

ifølge Bent-Ole Kristensen en
samlet oplevelse ud over det
sædvanlige. På Livø dækkede
kromanden op med alskens
hjemmelavede lækkerier i forsamlingshuset. Da afdelingsformanden i Morsø Marineforening Lejf Petersen sejler
sommersejlads på Limfjorden
med ”Bertha-K”, var det ham,
der på dagen havde ansvaret
for skib og passagerer.

titler ret efter hinanden.
Vinterskydningen er startet.

Som til sangkoret opfordres alle
interesserede til at møde op.

	To dobbeltmestre fra fregatskydningerne i Grenaa. Til venstre Gert
Engelbrechtsen fregatkaptajn 1997-1998. Til højre Henrik Møller
fregatkaptajn 2016 – 2017.

MORSØ
Afdelingsformand Lejf Petersen og bestyrelsen i Morsø
Marineforening var den 5.
august tovholder på den fælles sommerudflugt til Livø
med kollegaerne fra Glyngøre Marineforening. – Klokken 11.00 anduvede vi Livø,
og folk have mulighed for at
gå rundt og se den smukke ø,
fortæller Anton Toft. – Livø
var fra 1911 til 1961 anstalt
for mænd med ”fordærvet
moral” – en bred diagnose,
som omfattede alt fra mentale til kriminelle sygdomme.
Det var et mini samfund med
landbrug, skovbrug, mejeri,
skole, og da var flest, var der
over 400 indbyggere, hvoraf
halvdelen var ansatte. Øen er
nu statseje under Skov- og Naturstyrelsen. De smukke byg-

	Deltagerne fra Glyngøre- og Morsø Marineforening hygger sig foran
Livø Købmandsbutik.

ninger er under istandsættelse
og tager sig meget smukke ud.
Som det også fremgår af informationerne fra Glyngøre Marineforening var især besøget og
forplejningen i forsamlingshuset
– også kaldet kirken – et hit.
Morsø Marineforening stillede med en besætning på 17
mand da Morsø Kommune
den 5. september arrangerede Den Nationale Flagdag
i Nykøbing Mors. Efter flaghejsning ved administrationsbygningen var der march til
Nykøbing Kirke med Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors i front. Efter andagt ved provst i Morsø Provsti Mette Moesgaard Jørgensen stod den på forplejning
i Rådhuset, inden arrangementet sluttede med et besøg
i marinehuset, hvor Morsø
Marineforening var vært ved
en omgang Navy Rom.
Under seancen på Rådhuset blev borgmester i Morsø
Kommune Hans Ejner Bertelsen tildelt Danmarks Veteraners Hæderstegn i Bronze.
Baggrunden for tildelingen
– som var indstillet af Danmarks Veteraner Thy, Mors
og Salling – er borgmesterens
særlige indsats for foreningen
og for arbejdet med veteraner
blandt andet med etablerinfor SØVÆRN og SØFART | 35
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gen af en veteranstue i Nykøbing Mors. Senere på dagen
fik borgmestrene i Skive og
Thisted Kommuner også sat
Hæderstegnet i Bronze på reverset.
HANSTHOLM/THISTED
Selv om der kun var 23 personer med i bussen til den årlige
udflugt med damer, blev det
en god dag. Dette ikke mindst
fordi turens hovedmål, et besøg
på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum blev en stor oplevelse. Det oplyser Orla Mølholt. – Ingen af os havde været
der før. Der kunne vi godt have
tilbragt mange flere timer.

På hjemturen anduvede
Hanstholm/Thisted folkene
kollegaerne i Nibe Marineforening. Her blev de mod-

	Besøget hos Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum blev en stor
oplevelse for deltagerne på sommerudflugten fra Hanstholm/Thisted
Marineforening.
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HIRTSHALS
Ejler Hansen er udnævnt til
æresmedlem i Hirtshals Marineforening. Det skriver afdelingsbladet Slopkisten. Udnævnelsen skete under årets generalforsamling, hvor der også
var tildeling af 25 års medlemsemblem til Anders Lund. Årets
mariner blev Bo Kristensen.
Ved fregatskydningen i maj
trak Jes Folden det længste strå,
og fik dermed titlen som fregatkaptajn 2017. Han afløste Johannes F. Joensen, der på behørig vis overrakte pokal og medfølgende smørelse til sin efterfølger. Øvrige vindere var: Kim
Ekmann, Henry Sejl Andersen,
Palle Kjærsgaard Nielsen, Flemming Ask Andreasen, Poul Erik
Frandsen, Ole Skov, Tage Larsen
og Niels Bo Høgenhaug.
Den 13. oktober er der ulkeaften med indlagt foredrag om
tyske ubåde fra 2. Verdenskrig.
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taget med kanonsalut inden
den utrolige lækre forplejning, der blev tilvirket i marinehusets egen køkken. –

HJØRRING
Afdelingsformand Henning Pedersen fortæller, at medlemmer
og bestyrelse i Hjørring Marineforening har haft mange faglige
og sociale aktiviteter hen over
foråret. I en mail roser han samtidig kollegaerne i Aalborg Marineforeningen for den professionelle måde afdelingens medlemmer håndterede såvel 100 års
jubilæet som de sociale tiltag om-

kring sendemandsmødet. Der er
også ros til kollegaerne i Hirtshals
for tilrettelægningen af forårets
distriktsmøde. – Tak til begge
afdelinger for gode og veltilrettelagte arrangementer, skriver
Henning Pedersen.
14 medlemmer havde taget deres partnere med til aktivitetsdag
i april. Efter en jætteindsats fra
damerne står marinehuset nu total rengjort og med pudset messingtøj. Ude fik drengene styr på
parkeringspladsen, der blev ryddet for buske og træer og belagt
med stabilgrus, der omkranses af
kraftig tovværk.
Bestyrelsens ny-satsning med
grilleftermiddag lykkedes over
alt forventning. – Vi blev 34
personer, der nød J. Ø. Larsens
grillfærdigheder. Vi havde fået
indlagt et indslag med underholdning af en sækkepibespiller

	Afdelingsformand i Hjørring Marineforening Henning Pedersen var i
særdeleshed tilfreds med sækkepibeunderholdningen af Brian Dahl
(tv) og Ole Mønsted.

Efter nogle hyggelige timer
i deres fine stue gik turen
hjem, lyder det fra Hanstholm.

	Hanstholm/Thisted Marineforening blev budt velkommen til
Nibe Marineforening med
kanonsalut.

og en trommeslager. De gav et
par numre på forpladsen foran
marinehuset, og bidrog dermed
til en anderledes underholdning
og festlig eftermiddag og aften,
lyder det fra afdelingsformanden.
AALBORG
Lørdag den 12. august 2017
afholdt De Danske Redningsmænd deres 100 års jubilæumsreception i Marinehuset
i Aalborg. Det oplyser afdelingsformand Charley Frank
Pedersen, der også fortæller, at
der ugen efter var fregatskydning i afdelingen. – Efter en
spadseretur fra havnen til marinehuset startede vi med første
afdeling af skydningen. I frokostpausen serverede kabyssen
Gyldenspjæts livret – sprængt
oksebryst med stuvede spidskål,
uddyber afdelingsformanden.
Stormasten blev efter skafningen skudt ned af John S. Olsen
for Kjel Østergaard, der dermed
kunne udnævnes til ny fregatkaptajn i Aalborg Marineforening.
Øvrige skyter og vindere var:
Fritz Dahl for Ib Søndergaard.
Erik ”Dawn Town” for Mogens
Lemche. Flemming Yssing for
Frans Kanstrup. Jens Chr. Lohse
for Lars Duus Thomsen samt
Føns Hansen for Jens Schøtz.
I den kommende tid byder
bestyrelsen til ulkeaften med fej-
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rilodder. Tjek for en sikkerhedsskyld de angivne datoer på opslaget i marinestuen. (Red.)

	Kjel Østergaard iklædt handelsflådens chefpurser/overhovmester uniformsjakke, norsk søofficers kastet på orlogskaptein/
kommandørkaptein eller kommandør niveau og med fregatkæde om halsen som tegn på,
at han frem til august 2018 er
regerende fregatkaptajn i Aalborg Marineforening.

ring af den nye fregatkaptajn den
5. oktober. Den 2. november er
der andespil og salg af julelotteri. Den 18. november er det
julefrokost, medens der den 10.
december afholdes julefrokost og
udtrækning af de solgte julelotte-
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SKAGEN
Musikeren og sangerinden,
aalborgenseren Majbrit Post
er efterhånden fast gæst i Skagen Marineforening´s hus.
Således også under Skagen
Festival, hvor hun supplerede
Flemming Fiol. Ved ålefesten i
august kunne de 70 deltagere
så igen nyde den populære
sangerinde.

	Majbrit Post giver den for fulde
gardiner under ålefesten i
Skagen Marineforening.

NIBE
Fregatskydningen i Nibe starter altid med mønstring og kanonsalut på Nibe Torv. Således
også i år, hvor de 50 deltagere,
hvoriblandt mange var kollegaer fra Aalborg Marineforening,
var mødt frem for at deltage i
konkurrencen. Fra Torvet var
der march til havnen, hvor der
var pauseforfriskninger inden
sidste etape ud til marinehuset.
Den faglige del blev ved frokost afbrudt af skafning med
stegte ål på menuen.

Ud på eftermiddagen stod
det klart, at ny fregatkaptajn
blev Ole Steffansen, der overtog fregatkaptajn-regalierne fra
Kenneth Kajberg.
Den indlagte specialskydning til skive med såvel gevær
som pistol fik Morten Christensen som vinder i begge discipliner.
Øvrige præmiemodtagere
var Hans Jørgen Christensen,
Aksel Lyngsø, Brandi, Hans
Chr. Hansen, Henning Jensen
og Kurt Thykær.

	Nibe Marineforening´s nyudnævnte fregatkaptajn Ole Steffansen har
netop modtaget diverse regalier af afdelingsformand Hans Jørgen
Christensen som tegn på den vunde værdighed.
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Bogense
Søren Andreas Jensen
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Kjeld Erik Larsen

Bornholm
Ketty Haugaard
Claus Munch
Hans Jørgen Olsen
Kate Ane Tyland Olsen

Hanstholm
Bendt Duelund

Ebeltoft
Kis Bødker Højbjerg
Jørgen Erik Litrup Mogensen
Esbjerg
Jørgen Grøndal
Finn Otto Hansen
Karlo Hansen
Ivan Jørgensen
Bent Peter Kromann
Kent Lange
Leif Marloth
Brian Mikkelsen
Poul Erik Pedersen
Kim Samsøe
Erik Sørensen

Helsingør
Jesper Friis
Jan Kreiberg Jensen
Hirtshals
Pelle Jensen
Per Jensen
Dennis Primdal Lauritsen
Kalundborg
Gert Østergaard
Korsør
Peter Aastrup Christensen
Søren Christensen
Niels Peder Fischer
Knud Jensen
Kristian Vith Jensen
Skipper Surrow Jensen
Søren Klint

Fredericia
Lone Georgsen
Lis Ebba Hansen
Preben Lindberg
Orla Hedegaard Thomsen

København
Rene Friis Andreasen
Tom Hartmann

Frederikshavn
Hanne Marie Christensen
Danny Nepper
Rosa Søgaard Jørgensen

Køge
Annett Andreæ
John Nielsen
Thomas Nielsen
Karen Lise S. Olesen
Kurt Pedersen

Frederikssund
Anny Lydia Breiting
Aage Brodersen
Bent Kruse-Nielsen
Tony Larsen
Gilleleje
Henning Ingvar Jacobsen
Jørgen Grundtworm Larsen
Godthåb
Steen Hardy Andersen
Kewin Blicher Hald
Chang Jensen
Brian Lohmann Sørensen
Lasse Thaarup Thomesen
Haderslev
Jørgen Nielsen Bork

Ringkøbing/Hv. Sande
Svein Arild Karlsen
Bjørn Vargset
Skagen
Hans Peder Boelskifte
Jesper Frydendahl
Heine Frølund
Jan Carsten Løvbjerg
Skive
Gert Mikkelsen
Slagelse
Bent Ehlers
Bent Jensinius Møller
Struer
Michael Aarup Kristensen
Jens Kvist
Svendborg
Charlotte Margrethe Andersen
Jesper Andersen
John Høeg Broholm
Thyborøn
Åge Knudsen
Ærøskøbing
Lars Wøbbe
Aarhus
Henning Poulsen

Langeland
Poul Arne Christensen
Lemvig
Jørn Sand Tofting
Marstal
Jeppe Sylvest Carstensen
Rune Eriksen
Agnes Haugaard
Kirsten Illum Kirkeby
Jørgen Ove Nielsen
Jørgen Rasmussen
Kim Smed Pedersen
Randers
Benny Krogh
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Ebeltoft Marineforening deltog ved
bisættelsen af den sidste overlevende
fra Hvidstengruppen
Den 18. august 2017 blev den sidste overlevende fra Hvidstengruppen, major Svend Egon Andersen, bisat fra Knebel Kirke på Mols. Svend Egon Andersen sov den 12. august stille ind i sit hjem i
Knebel i en alder af 97 år.
Ved bisættelsen paraderede Ebeltoft Marineforenings flag sammen med faner fra Vaabenbrødre- foreningen for Ebeltoft og
Omegn samt fra Hjemmeværnskompagni Djursland. Udover
flaggasterne var Marineforeningen ved bisættelsen repræsenteret
af tidligere afdelingsformand og æresmedlem i Ebeltoft Marineforening Jørgen Brøgger. Medlemmer af Selskabet Niels Ebbesens Venner og Jyske Dragonforening deltog også i bisættelsen.
– Selve kirkehandlingen var meget stemningsfuld og højtidelig.
Til præludium spillede orglet ”Jeg ser de bøgelyse øer”, og sognepræst Jan Schmidt holdt en meget flot og personlig tale, hvor
han sluttede med ordene ”under alle omstændigheder, så skriver
vi danmarkshistorie i dag ved at bisætte det sidste medlem af en
af Danmarks mest berømte modstandsgrupper”.

Den sidste salme – ”Altid frejdig, når du går” – blev afsunget
stående, hvorefter båren blev båret ud til tonerne af ”I Danmark
er jeg født”.
”Udenfor viste flag og faner den sidste ære og hilsen, da rustvognen kørte bort”, fortæller Jørgen Brøgger og fortsætter: ”Ebeltoft
Marineforening er meget glad for og beæret over, at vi med flaget
fik lov til at vise Svend Egon Andersen den sidste ære og respekt.
Svend Egon Andersen fortalte for nogle år siden levende om sine
oplevelser i Hvidstengruppen og modstandskampen i øvrigt ved
en velbesøgt kammeratskabsaften i Marinestuen”.
Et stykke danmarkshistorie er slut.
Æret være Svend Egon Andersens minde.

	Flaget fra Ebeltoft Marineforening og to faner fra Vaabenbrødre-foreningen samt Hjemmeværnskompagni Djursland hilser den gamle
frihedskæmper major Svend Egon Andersen. Blandt flag- og fanebærerne var Jørgen Tastum fra Marineforeningen.

